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Forord 

I årene 1955—1957 gennemarbejdede nu afdøde over- 

lærer Nils Rydén, Helsingborg, Zoologisk Museum's 

materiale af minérfluer (Agromyzidae) med henblik 

på udarbejdelse af et bind til Danmarks Fauna om 

disse fluer. Manuskriptet til dette bind var affattet 

på svensk og blev i vinteren 1959/60 overdraget under- 

tegnede til oversættelse. Under dette arbejde viste 

der sig en del uoverensstemmelser, idet der i nøglerne 

kunne findes arter, der ikke senere var omtalt, og 

omvendt var arter, der ikke var medtaget i nøglerne, 

omtalt i de beskrivende afsnit. Disse forhold er så 

vidt muligt bragt i orden. Ligeledes har undertegnede 

bearbejdet de kortfattede afsnit om biologi og fore- 

komst. Afsnittene om larver, pupper og miner er for- 

fattet af cand. mag. Boy Overgaard Nielsen. Mine- 

tegningerne forelå som skitser fra hr. Rydéns side og 

er 'rentegnet af fru Grete Lyneborg. 

I de allerseneste år er der sket en betydelig ud- 

vikling i studiet af minérfluerne. Det er navnlig tre 

forskere, der her har gjort sig bemærket, nemlig eng- 

læendene! GG CD uGriffths og" K. A, Spehecér samt 

polakken J. T. Nowakowski, der alle tre arbejder in- 

timt sammen. Under dette fremstød er bl. a. hanner- 

nes genitalier blevet inddraget i taxonomien, hvilket 

allerede har og i fremtiden vil give anledning til om- 

fattende revisioner. Kun i enkelte tilfælde har det 

været muligt at ændre Rydéns opfattelse af arterne, 
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således at bogen allerede ved udgivelsen kan siges at 

være forældet på visse punkter. Men som et grundlag 

for et studium af minérfluerne, der på så fortrinlig 

måde kombinerer zoologiske og botaniske kundskaber 

med krævende klæknings- og præparationsarbejde, vil 

den tjene sit formål i lang tid fremover. 

København, oktober 1963 

LEIF LYNEBORG 



Minérfluer, Agromyzidae 

Morfologi 

Imagines 

Minérfluerne adskiller sig fra andre acalyptrate fluer 

ved en kombination af følgende karakterer (se fig. 1—2 

og 4): Postvertical-børster (pvt) divergerende, nedre 

frontorbital-børster (ori) indadbøjede, vibrisser (Vi) 

findes, skinneben uden dorsal børste ved spidsen, 

costa (Cc) med brtid, -derver "mere eller mindre: velad- 

skilt fra udmundingsstedet af 1. radialåre (r1), sub- 

costa (sc) mere eller mindre veludviklet. 

Det er overvejende små fluer; størrelsen varierer 

fra 1 til 4 mm. Hovedet mere eller mindre halvrundt 

med bredt adskilte øjne hos begge køn. Panden be- 

står af den egentlige pandestribe (F. i fig. 1), der er 

adskilt fra øjeranden af sidepladerne, der er sammen- 

sat af de sammenstødende kindplader (Pp) og isse- 

plader (Vp). På issepladerne findes 1—2 udad- og bag- 

udrettede øvre frontorbital-børster (ors) og på kind- 

pladerne 1—flere indadrettede nedre frontorbital-børster 

(ori). Mellem frontorbital-børsterne og øjeranden ofte 

een eller flere rækker små orbitalhår (oh). Postvertical- 

børster (pvt) stærkt divergerende. Desuden 2 par ver- 

ticalbørster. (vti og vte), et par ocellarbørster (oc) 

samt ved mundranden et par vibrisser (Vi). Antenner 

3-leddede; 3. led rundt eller ovalt, antennebørsten 

(Ar) er nøgen eller kort behåret. 



vw 

vte 

Fig. 1. Hoved af Agromyza reptans Fall., set forfra. A: Antenne, 

Ar: Antennebørste eller arista, E: Epistoma, F: Pandestribe, 

Fa: Facetøje, G: Underkinder, L: Lunula, Lr: Overlæbe, Mf: 

Ansigt, O: Ocellus eller enkeltøje, oc: ocellar-børster, oh: orbital- 

hår, ori: nedre frontorbital-børster, ors: øvre frontorbital-børster, 

Ot: Ocellartrekant, P: Palpe, Pf: Kinder, Pp: Kindplader, Ps: 

Pandespalte, pvt: postvertical-børster, Sl: Sugelabber, Vi: Vibris- 

ser, Vp: Isseplader, vte: ydre vertical-børster, og vti: indre vertical- 

børster. (Frick). 
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Brystet set ovenfra afrundet rektangulært, skuldre 

tydeligt afsat, tværsømmen bredt afbrudt på oversiden. 

Brystets børstebeklædning (se fig. 2—3) er af stor vig- 

tighed for bestemmelsen. Langs midtlinien et antal 

"241 

gg Tjele %éc 3.de 2.de 
SØS GEER FRE: 72 —1.éc 

Fig. 2. Hun af Agromyza rufipes Meig., set fra siden. A: Antenne, 

B: Vingeskæl, dc: dorsocentral-børster, Hy: Hypopleurer, ia: 

intraalar-hår, M: Mesopleurer, Mt: Metanotum, N: Notopleurer, 

ori: nedre frontorbitalbørster, ors: øvre frontorbital-børster, P: 

Propleurer, pa: postalar-børster, pp: propleural-børster, prs: præ- 

sutural-børster, prsc: præscutellar-børster, Pscl: Postscutellum, 

Pt: Pteropleurer, pvt: postverticalbørster, sa: supraalar-børster, 

Scl: Scutellum, St: Sternopleurer, Tf: Tværfure, Vi: Vibrisser, 

vte: ydre vertical-børste, vti: indre vertical-børste og I-VII: 

Bagkropsled, nr. VII er læggerørets basale kegle. (Hendel, omtegnet). 

rækker af acrostichal-hår (acr), derefter på hver 

side en række på 2—7, i reglen kraftige, dorsocentral- 

børster, der nummereres bagfra (fig. 2). På siden af 

præscutum foran tværfuren en præsutural-børste (prs). 

Bag tværfuren 0—1 supraalar-børste (sa) og bag disse 

1—2 postalarbørster (pa), henholdsvis en indre (ipa) 
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og en ydre (epa). Imellem sa og dc et antal intraalar- 

hår (ia). Foran scutellum et par præscutellar-børster 

(prsc) og på selve scutellum 2—4 scutellar-børster (scu). 

Brystets opdeling i plader fremgår af fig. 2. 

SC4 

Fig. 3. Skematisk oversigt over brystets børstebeklædning, set 

ovenfra, acr: acrostichal-hår, dc: dorsocentral-børster, epa: ydre 

postalar-børste, ia: intraalar-hår, ipa: indre postalar-børste, prs: 

præsutural-børste, prsc: præscutellar-børste, sa: supraalar-børste, 

scu: scutellar-børste. (Orig.). 

Vingerne er længere end bagkroppen. T'reglen'er de 

klare, kun i enkelte tilfælde mælkede eller brunlige. 

Costa '(c) med: et brad, oder'er mere:eller mindrerveR 

adskilt fra det sted, hvor den forreste rand af r1 be- 

rører costa (fig. 4). Subcosta (sc) enten næsten fuld- 

stændig, idet den da smelter sammen med r; kort 

før dennes udmunding i costa, eller den er kraftig ba- 

salt, men distalt kun synlig som en fold, der ikke ud- 

munder i r;. Costå når til r445 eller m;4-2... Mellemste 

tværåre (m—m) kan mangle. Analcellen (Cuz) konvex 



k1 

udadtil, analåren (a1) altid veludviklet. Angående 

vingeafsnit: se fig. 4. 

Benene er simple og mangler dorsale børster ved 

spidsen af skinnebenene. Mellemskinnebenene kan 

SC 7% Cc 

Fig. 4. Vinge af Agromyza reptans Fall. a,: Analåre, c: Costa, Cu+,: 

Analcelle, D: Diskcelle, h: Humerale tværåre, M: 2. basalcelle, 

m-m: Mellemste tværåre, m;+2 og m;4+4: Medialårer, henholdsvis 

forreste og bageste, r;, T24+3 og T4+5: Radialårer og sc: Subcosta. 

kKrvingeatsnitssar frå DGL ro Arr ST 29 3. HA Tse VIL Lg 

og 4. vingeafsnit fra r,+; til m;+2. (Frick). 

have en endebørste ventralt ligesom der ofte findes 

1-2 posterodorsale børster på midten. 

Bagkroppen består foruden af kønsapparatet af 5—6 

led, der alle har veludviklede sternit- og tergitplader, 

der på siderne er forbundne af bughuden. Det 7. led 

er hos $ kloformet, hos 9 omdannet til et kegleformet 

rør, hvori selve læggerøret sidder indtrukket, når det 

ikke, er, brug. 

Larver 

Kendskabet til minérfluelarvernes morfologi skyldes 

først og fremmest arbejder af de Meijere og Hering, 

der har beskrevet en lang række larver. Medens der 
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således er publiceret fyldige beskrivelser af en mængde 

larver, foreligger der endnu kun meget lidt bestemmel- 

seslitteratur. Frick (1952) har for nordamerikanske 

slægters vedkommende opstillet en slægtsnøgle, me- 

Fig. 5. Larve i 3. stadium af Agromyza reptans Fall., set fra siden. 

AO: Tarmåbning, AS: Forspirakler, CP: Vorterækker, CPA: Ce- 

phalopharyngealskelet, PS: Bagspirakler. (Frick). 

dens Allen (1957) har konstrueret en nøgle, hvorefter 

larver, der minerer på skærmplanter, kan adskilles. 

Ved bestemmelse lægges der vægt på cephalopharyn- 

gealskelettets og spiraklernes bygning samt udvikling 

og forekomst af vorterækker mellem segmenterne. 

Hvad bestemmelse angår skal der blot henvises til 

ovennævnte værker. 

Minérfluernes larver er lemmeløse maddiker uden 

hovedkapsel (acephale) (fig. 5). Legemsformen er cy- 

lindrisk til tøndeformet, oftest bredest nær midten og 

kraftigt tilspidset fortil, svagere bagtil. Stængelmine- 

rende former er som regel slankere og mere langstrakte 

end bladminerende. Farven hvid eller gullig. Larverne 

består af 12 led, nemlig et lille hoved, 3 brystled og 

8 bagkropsled. 

I hovedet er mundkrogene og det indre hovedskelet 

(cephalopharyngealskelettet) iøjnefaldende ved den 

kraftige, mørke farve (fig. 5). Mundkrogene (fig. 6) 

er parrede, sklerotiserede elementer, der er normalt 
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nogen størrelsesforskel på de to mundkroge, den højre 

er sædvanligvis størst; mundkrogene er udrustet med 

tænder. De bevægelige mundkroge fungerer som man- 

dibler og er efter nyere undersøgelser utvivlsomt ho- 

FRONTAL. 
iel 

PROCESS 
 — ;PORSAL 

ANTENNA GG <= DORSAL ARM 

j ” <——VENTRAL ARM 
LONGITUDINAL NV MAXILL ARY 
SCLERITE —Åe- PALP É 

RSS VENTRAL PROCESS 
BSL, sr i MAND! BLES APERTURE NEOR SALIVARY DUCT 

FASEERS ES N  LABIAL' SCLERITE — PARACLYPEAL PHRAGMA 
BESES CEPHALOPHARYNGEAL  APPARATUS 

6 

Fig. 6. Munddele af minerfluelarve, set fra siden. Betegnelserne for 

de forskellige dele fremgår af figuren. (Allen). 

mologe med disse. Mundkrogene rager ud gennem en 

åbning, og omkring denne grupperer sig de rudimen- 

tære antenner og maxillarpalper samt små sansepa- 

piller; denne åbning er dog ikke homolog med den 

egentlige mundåbning. I samme region ses en sklero- 

tiseret stav (længdeskleriten) (fig. 7); endelig kan der 

være et kraftigt, ofte kolbeformet pandefremspring 

til stede (fig. 6—7). 

Cephalopharyngealskelettet, der ikke skal gennem- 

gås i enkeltheder, består fortil af et uparret element 

(labialskleriten); bagved, helt eller delvis adskilt fra 

denne, følger et parret element (paraclypealphragma) 

sammensat af to laterale, vertikalt stillede skleriter, 

der bagtil er forsynet med en ventral og en dorsal 

proces (fig. 6). 

På brystleddene og oftest alle bagkropsled findes 

bælter af vorteagtige fremspring, der spiller en stor 

rolle for den lemmeløse larves fremdrift. Disse bælter, 



14 

der dels findes på leddenes forrande, dels langs bag- 

randene, er veludviklede på siderne, svagere på over- 

siden og mangler helt på undersiden. I de samme regio- 

ner findes aftryk af muskelfæster. Tarmåbningen lig- 

ger på 8. bagkropsleds underside. 

FRONTAL PROCESS 

ANTERIOR AREOLA 

SENSE FRAPIESAT=TA 

LONGITUDINAL SCLERITE 
ANTENNA PRINCIPAL  AREOLA 

ANTERO-LATERAL 
SCLERITE 

MAXRILBARNYPAEPR 

INTERMEDIATE 
MANDIBLES AREOL AE 

LATERAL SCLERITE 

c =LATERAL 
SENSE PAPILLA 

MANDIBUL AR H 
ADDUCTOR 
APODE ME 

Fig. 7. Forende af minerfluelarve, set fra undersiden, skematisk. 

Betegnelserne for de forskellige dele fremgår af figuren. (Allen). 

Larver i 2. og 3. stadium er amphipneustiske, hvil- 

ket vil sige, at der findes to par spirakler, et på 1. bryst- 

led og et på 8. bagkropsled. Larver i 1. stadium er 

metapneustiske; her findes kun eet par spirakler, der 

er beliggende på 8. bagkropsled. Spiraklerne på 1. 

brystled ligger dorsalt og består af en rørformet re- 

spirationsproces, der bærer et antal små, knopformede 

fremspring; disse gennembores hver af en spirakel- 

åbning. Antallet af knopformede legemer og dermed 

spirakelåbninger er ikke artskonstant. De bageste spi- 

rakler er i hovedtrækkene"bygget som de forreste; 

der findes fra 3 til mange knopformede fremspring. 
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Grupperingen af disse fremspring har systematisk be- 

tydning (fig. 9—11). 

Minérfluelarverne har i celler i forbindelse med fedt- 

legemet aflejret såkaldte calcosphæriter, små ovale 

11 

Fig. 8-11. Typer på spirakler hos minerfluelarver. 8. Forspirakler 

hos Agromyza lathyri Hendel, 9. Bagspirakler med talrige spirakler 

af Agromyza lathyri Hendel, 10. Bagspirakler af Liriomyza mer- 

curialis Hering med spirakler ordnet i en bue og 11. Bagspirakler 

af Phytomyza aizoon Hering. (Hering). 

eller runde legemer, der er opbygget af talrige, kon- 

centriske elementer (fig. 12—13). Disse calcosphæriter 

består af kalciumkarbonat; de findes ikke hos embryo- 

ner'eller nyklækkede larver, men dukker opefter en 

kort ernæringsperiode. (Calcosphæriterne forsvinder 

under metamorfosen, og der finder da en kalkaflejring 

sted på pupariets inderside, hvorved dette afstives; 

hos imagines forekommer calcosphæriterne ikke. 
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Fig. 12. Del af fedtlegeme af en Agromyza-larve, visende tre ind- 

lejrede calcosphæriter. (Keilin). 

Fig. 13. Calcosphærit fra en Agromyza-larve. (Keilin). 

Der er tre larvestadier. 1. stadium er som nævnt 

metapneustisk og 2. og 3. amphipneustisk. Endvidere 

er der forskel på mundkrogenes og cephalopharyngeal- 

skelettets bygning, idet disse elementer er simplere 

hos 1. stadium (fig. 14). Materiale til sammenligning af 

de tre stadiers mundkroge og cephalopharyngeal- 

O-I MM. 

14 
Fig. 14. De tre larvestadiers munddele hos Phytomyza obscurella 

Fallén. (Allen). 
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skelet kan, foruden fra levende larver, fås fra de af- 

kastede larvehude, der kan findes i minerne (1. og 2. 

stadium) samt fra pupariet (3. stadium). 

Pupper 

Hos de cyclorrhaphe tovinger, hvortil minérfluerne 

hører, foregår forpupningen inden i den sidste larve- 

Fig. 15—16. Puparier af 15. Melanagromyza angelicae Frost, der 

minerer i stængler og 16. Phytomyza anthrisci Hendel, der minerer 

i blade. (Allen). 

hud, der ikke afkastes helt, men hærdner og danner 

det såkaldte puparium. Resultatet bliver, at selve 

puppen omgives af en fast kapsel, der rent funktionelt 

kan opfattes som en beskyttende kokon. Puppe — 

puparium betegnes for en tøndepuppe. 

Minérfluernes puparium kan være ægformet eller 

langstrakt, næsten cylindrisk. De former, der minerer 

i stængler, har normalt et langstrakt puparium (fig. 

15), medens de bladminérende har en mere afrundet 

type, navnlig gælder dette de former, der forpupper 

sig udenfor bladminen (fig. 16). Pupariet er oftest ens- 

farvet, farven varierer fra hvid over brun til sort. 

Overfladen kan være glat og skinnende eller mat. 

Hovedet er under forpupningen trukket ind i bry- 

stet og kan følgelig ikke iagttages på et puparium; 

Tovinger. III å 
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der bliver således kun 11 synlige led, nemlig de tre 

brystled og de 8 bagkropsled. Undertiden er grænserne 

mellem leddene utydelige. Spiraklerne findes på 1. 

brystled og 8. bagkropsled. 

Behandles et puparium efter klækningen med for- 

tyndet saltsyre, vil den tidligere nævnte kalkbelæg- 

ning opløses. Efter en sådan behandling er pupariet 

ganske blødt, og man kan nu under mikroskop iagt- 

tage en lang række vigtige detailler. Da pupariet som 

nævnt er 3. larvestadiums hærdnede kutikula, kan 

man her studere alle larvens ydre bygningstræk med 

undtagelse af hovedet, der er skjult af brystet. Mund- 

delene kan som regel pilles frem fra den forreste del 

af pupariets indre. Ved ledgrænserne findes på pu- 

pariets inderside aftryk efter muskler og udvendigt 

de omtalte vortebælter. 

Under klækningen brydes pupariet itu efter be- 

stemte svaghedszoner. Der sker 2—3 brud i pupariets 

forende, et cirkulært rundt om pupariet, et lateralt, 

der deler pupariet i en dorsal og en ventral del, så- 

ledes at spiraklerne ligger dorsalt og cephalopharyn- 

gealskelettet ventralt; endelig kan den dorsale del 

spaltes i to halvdele ved et brud i midtlinien. 

Miner 

Minérfluernes larver danner miner på en lang 

række planter. Ved en mine forstås et udgnavet parti 

i en plantedel forårsaget af en insektlarve. Der kræ- 

ves endvidere, at overhuden eller i det mindste over- 

hudscellernes ydervægge er bevarede på den pågæl- 

dende plantedels flader, således at minen er fuld- 

stændig afsondret fra omverdenen; der opstår altså 

ikke nogen mine, når planteædende insektlarver ud- 
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vendig fra gnaver sig vej gennem overhuden og ind i 

parenchymvævet. 

De fleste miner findes på blade, men de forekommer 

også i stængler, rødder, frugter og blomster. 

Fig. 17. Tværsnit af mine, der strækker sig gennem bladet fra epi- 

dermis til epidermis. C: Kutikula, E: Epidermis, P: Palisadevæv, 

S: Svampevæv. Den sorte klump markerer en ekskrementhob. 

(Hering). 

Ved at gå ud fra værtsplanten samt minens karak- 

teristika er det som regel muligt at finde frem til 

hvilken minedanner, der har optrådt i det forelig- 

gende tilfælde. Af største vigtighed for denne be- 

stemmelse er minens vertikale udstrækning i plantens 

væv, minens horisontale forløb (minetypen), ekskre- 

mentaflejringsforholdene samt larvens udseende. 

Minens farve kan give meget vigtige oplysninger om 

dens vertikale forløb. Hvis larven har opædt såvel 

palisade- som svampevæv, og minen således strækker 

sig fra epidermis til epidermis, vil minen være glas- 

klar i gennemfaldende lys, idet det klorofylholdige 

2% 



20 

væv er fjernet (fig. 17). Er minen grønlig, står en 

rest af parenchymvævet tilbage. Der er da to mulig- 

heder: larven kan enten have ædt løs af palisade- 

vævet, hvorved minen bliver oversidig (fig. 18), eller 

Fig. 18. Tværsnit af en oversidig mine. Forkortelser som i fig 17. 

(Hering). 

af svampevævet og minen er da undersidig (fig. 19). 

Endelig kan minen ligge på overgangen mellem pali- 

sade- og svampevæv (inter-parenchymalminen). Denne 

minetype er ikke særlig udbredt som type betragtet, 

men det kan nævnes, at larven til minérfluen Phyto- 

myza affinis Fallen danner en mine af denne art (se 

fig. 20). Inter-parenchymalminen røber sig ved en på- 

faldende gulgrøn farve. 

For fuldstændighedens skyld må endelig nævnes 

epidermalminen (overhudsminen), en type, der dog 

aldrig dannes af diptérlarver. Denne type afviger i 

gennemfaldende lys ikke fra det omgivende blad, 

idet der ikke er fortæret klorofylholdigt materiale. 

Minérlarven har udelukkende opholdt sig i overhuds- 
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cellerne, som den har tømt. I påfaldende lys frem- 

træder overhudsminen som et sølvskinnende bånd; 

dette forhold skyldes, at de tømte overhudsceller 

efterhånden er blevet fyldt med luft. 

Fig. 19. Tværsnit af en undersidig mine. Forkortelser som i fig. 17. 

(Hering). 

Medens farver fra hvidt til grønt afhænger af mi- 

nens vertikale udstrækning, skyldes rødlige og blålige 

farver antocyanophobninger. 

Miner kan inddeles i to typer, gangminer og flade- 

miner, alle andre minetyper kan betragtes som modi- 

fikationer af disse to. Gangminen (ophionom) op- 

står, når minedanneren gnaver sig frem gennem 

parenchymet i een retning. Gangminer kan være me- 

get lange eller ganske korte, rette eller stærkt bugtede. 

Endvidere kan gangens sider være næsten parallelle 

eller med uregelmæssige, udgnavede partier. Gang- 

minernes forløb i forhold til bladrand og ribbenet er 

af stor taxonomisk betydning. Tarmminen er en 

gangmine med så kraftige slyngninger, at de enkelte 
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partier ligger tæt op til hinanden, som eksempel kan 

nævnes Liriomyza eupatorii Kaltenbach (se fig. 95). 

Ved en spiralmine (heliconom) forstås en gang- 

mine oprullet i spiral. Det er ikke ualmindeligt, at 

Fig. 20. Tværsnit af en inter-parenchymalmine. Forkortelser som 

1. fig,.17. (Hering). 

en spiralmine eller tarmmine udgør den første del 

af en gangmine; dette hænger sammen med, at den 

spæde minérlarve har vanskeligheder med at gen- 

nembryde bladets ribber, hvorfor den første del af 

minen koncentreres mellem ribberne. Gnaver en 

minérlarve gange af vekslende længde ud fra et 

fælles udgangspunkt, opstår en stjernemine (ste- 

ronom). For denne type gælder ligeledes, at minens 

form er bestemt af larvens forsøg på at undgå 

bladets kraftige ribber. Ribbeminen kan betragtes 

som en særlig modifikation af stjerneminen, men her 

foretrækker larven dog netop ribberne, som minen 

følger; Liriomyza strigata Meigen er et typisk eksem- 

pel (se fig. 97). 
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Flademinen (stigmatonom) kan være meget vari- 

erende i form og størrelse, kredsrund eller uregel- 

mæssig lappet, som en ganske lille plet eller under- 

tiden udfyldende hele bladet, i sidstnævnte tilfælde 

taler man om en helmine. I denne forbindelse må 

det påpeges, at miner i meget fine og smalle blade 

eller bladafsnit (græsser, skærmplanter), som regel 

ganske udfylder den forhåndenværende plads, hvor- 

ved minens karakteristiske form går tabt; ekskre- 

mentaflejringer, minens dybde samt larvens eller 

puppens udseende bliver da afgørende for bestemmel- 

sen. En flademine kan opstå orthogent eller ophio- 

gent. Den orthogene flademine opstår, når larven 

uden plan æder løs til alle sider; den ophiogene 

flademine, der netop er karakteristisk for dipter- 

larver, fremkommer ved at larven først anlægger en 

gangmine, dernæst vender den og gnaver en gang 

parallelt med den første uden at levne bladkød 

mellem de to gangpartier. På denne måde fortsætter 

larven, og der opstår et karakteristisk mønster — 

»sildebensmønster« — sammensat af primære og sekun- 

dære ædespor (fig. 95). Dette karakteristiske mønster 

skyldes de højerestående diptérlarvers særlige mund- 

dele og disses funktion. Som nævnt er munddele- 

nes skærende elementer de parrede mundkroge, der 

bevæges gennem bladkødet som leer. For at mund- 

krogene kan fungere, må larven ligge på siden i 

minen, hvilket også sætter sit spor på ekskremen- 

ternes aflejringsmåde. 

Blæreminen (physonom) er en opblæst flademine, 

der formodes opstået ved den kraftige fordampning 

fra de søndergnavede plantevæv inde i minen. Rynke- 

minen er en flademine dækket af rynket epidermis. 

Denne type omtales kun for fuldstændighedens skyld, 
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idet rynkeminer ikke frembringes af dipterlarver. 

Rynkeminen opstår ved at larver spinder tråde inde 

immer; idetté» spind » fæstnes forskelligt; steder 4 

epidermis. Når spindet efterhånden tørrer, vil det 

trække sig sammen og epidermis rynkes. 

Endelig skal det nævnes, at kombinationer af de 

forskellige minetyper er meget hyppige, navnlig vil 

man ofte møde gang-flademinen (ophiostigmatom), 

hvor minen først anlægges som gangmine, siden ud- 

vides til en flademine. I flademiner findes ofte flere 

larver sammen. 

Ekskrementaflejringerne i minen …ser af den 

største betydning for identifikationen, idet mine- 

dannerne anbringer disse på forskellige måder. Selve 

ekskrementerne fremtræder som korn, stave eller 

tråde af vekslende størrelse; farven er ofte mørke- 

grøn, hvilket skyldes, at klorofylet efterhånden 

underkastes kemiske ændringer. De fugtige ekskre- 

menter er en fortrinlig grobund for mikroorganismer, 

hvilket formodentlig i flere henseender udgør et 

faremoment for minedanneren, hvorfor der er en 

tendens til, at ekskrementerne aflægges i så små korn 

som muligt og langt fra hinanden, hvilket giver en 

bedre ventilation og hurtigere udtørring. 

I flademinerne er ekskrementerne ofte anbragt i et 

hjørne af minen seller i. (dennes hcentrum:; 'isång 

minerne kan ekskrementerne udfylde minen i hele 

dennes bredde, danne en midtstillet ekskrementlinie 

eller ligge i to rækker langs gangens sider. Her må 

forskellen mellem diptér- og lepidoptér-gangminer 

fremhæves. Lepidoptérlarver ligger i minen på ventral- 

siden eller dorsalsiden, analåbningen befinder sig der- 

for nærmest i minens midtlinie, hvorfor ekskremen- 

terne ses som et midterbånd. Diptérlarver ligger som 
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nævnt på siden, skiftevis på højre og venstre. De 

ligger derfor ofte skråt i minen, og analåbningen be- 

finder sig således skiftevis i højre og venstre side af 

gangen, og ekskrementerne vil da aflægges i alter- 

nerende rækker ved minens vægge. Ekskrementlinier i 

midtlinien af en diptérmine hører til sjældenhederne, 

hvorfor man generelt kan kende diptérminer på oven- 

nævnte træk. 

Sidste ekskrementafgivelse før forpupningen afvi- 

ger ofte fra de tidligere; ekskrementkornene kan være 

større, eller der kan være kvalitative afvigelser, idet 

f. eks. de Malpighiske rør kan tømmes samtidig. Dette 

har en særlig biologisk betydning for nogle af de dip- 

térer, der forpupper sig i minen, idet pupariet ved 

hjælp af disse særlige ekskrementer klæbes fast i 

minen, ofte så fast, at pupariet ikke kan løsnes uden 

at gå itu. 

Valg af værtsplante. Minedannernes tilknyt- 

ningsforhold til værtsplanterne falder i tre hoved- 

grupper med talrige underafdelinger, der dog ikke skal 

omtales nærmere her. Nogle minedannere er mono- 

fage, det vil sige, at de er knyttet til en enkelt plante- 

slægt eller art. Andre er oligofage, og sådanne fore- 

kommer på planter tilhørende forskellige slægter, og 

éndelig er;déer.polyfage arter, | der. træffes på planter 

fra forskellige ordener. Eksempler på de sidste er 

Phytomyza atricornis Meigen og Liriomyza strigata 

Meigen. 

Minedannerne. Indenfor de fire store insekt- 

ordener Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera og Dip- 

tera findes talrige minedannere. Som nævnt er det al- 

tid larver, der minerer, og det vil i nogle tilfælde være 

nødvendigt at studere minedanneren for at få en 

sikker bestemmelse af minen. 
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Coleoptera: Larven med tydelig hovedkapsel; 3 par 

brystlemmer, men aldrig bagkropslemmer, eventuelt 

helt lemmeløs. Lepidoptera: Larven med tydelig hoved- 

kapsel, 3 par brystlemmer og ofte bagkropslemmer på 

6.—9. og sidste led, bagkropslemmerne med skleroti- 

serede kroge. Hymenoptera: Larven med tydelig 

hovedkapsel, 3 par brystlemmer og talrige par bag- 

kropslemmer (flere end hos Lepidoptera), disse sidste 

mangler altid sklerotiserede kroge. Diptera: Inden- 

for denne orden træffes minerende former blandt føl- 

gende familier, Nematocera: Sciaridae (hærmyg), Chi- 

ronomidae (dansemyg), Cecidomyiidae (galmyg), Cy- 

clorrhapha: Psilidae (rodfluer), Trypetidae (båndfluer, 

borefluer), Lauxaniidae (løvfluer), Agromyzidae (minér- 

fluer), Ephydridae (vandfluer), Drosophilidae (banan- 

fluer), Muscidae (egt. fluer og blomsterfluer) og 

Cordyluridae (møgfluer). Alle Nematocérlarver har 

hovedkapsel og for Chironomidernes vedkommende 

lemmeagtige vedhæng på første og sidste kropsled. 

De cyclorrhaphe fluelarver er lemmeløse maddiker 

uden hovedkapsel. 

Diptérminens karakteristika. Som regel er det udfra 

minens form, larvens udseende m.m. i forbindelse med 

den pågældende værtsplante muligt at identificere en 

diptermine. Følgende træk er karakteristiske for dip- 

términer: 

1. Tilstedeværelse af en maddikeagtig larve uden ho- 

vedkapsel eller en typisk tøndepuppe. 

2. Flademiner med primære og sekundære ædespor 

(sildebensmønster). 

3. Gangminer med ekskrementer i alternerende ræk- 

ker i gangens sider. 
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Indsamling og klækning 

Allerede i slutningen af maj er tiden inde til efter- 

søgning af miner. Visse arter har en 2. generation i 

august—september, og i milde efterår kan minerende 

larver træffes helt til begyndelsen af november. 

De indsamlede miner lægges, tillige med en seddel 

med oplysninger om værtsplanten, findested og dato, 

i blikæsker eller glas, men altid kun een mine i hver 

beholder. Nogle arters larver bliver i minen under for- 

pupningen, andre forlader derimod denne for at for- 

puppe sig i jorden. Såsnart pupariet er hærdnet, over- 

flyttes det til et klækkeglas. Bedst er det at fylde et 

lag tørvemuld i bunden af glasset, og her ovenpå læg- 

ges så puparierne og disse dækkes med noget tørvemos 

(Sphagnum). Ved at bruge denne metode undgår man 

oftest mugdannelser, som mange arter er meget føl- 

somme overfor. Om vinteren stilles glassene på en 

beskyttet plads i det fri, så frosten, der er af betyd- 

ning for en heldig gennemførelse af klækningen, kan 

nå puparierne. I slutningen af januar flyttes glassene 

først til et tempereret rum og siden til et varmt. 

Det er vigtigt at påse, at glassene ikke kommer til at 

stå i direkte sol, da der så dannes kondensvand på 

glassets inderside. Skulle mosset i glasset blive for 

tørt tilføres nogle dråber vand. 

Efter klækningen overflyttes fluerne til rene, tørre 

glas, hvori de skal stå nogle dage, så pandeblæren 

kan få tid til at trække sig ind og fluen kan blive helt 

udfarvet. Dræbningen foregår i dampe af eddikeæther 

eller cyankalium, aldrig æther. 

Præparation 

Efter nogle timer i giftglasset er fluens stivhed for- 

svundet og præparationen kan nu begynde. Fluen 
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lægges på ryggen og med en pincet trykkes ved vinge- 

basis, så vingerne strækker sig lige op. Dette er nød- 

vendigt for at vingeskællene, der er så vigtige for be- 

stemmelsen, kan være fyldt synlige. Ofte slår fluen 

selv vingerne sammen over ryggen. For Agromyza- 

arternes vedkommende må i hvert fald mellemskinne- 

benene strækkes frem, så de kan undersøges for even- 

tuelle børster. 

For at få de hanlige kønsorganer frem lægges dyret 

på siden og med en nål trykker man forsigtigt på bag- 

kroppen, mens man med en anden nål trækker orga- 

nerne frem. 

Opsætningen sker på minutienåle, der i forvejen er 

stukket igennem spidsen af en celluloid- eller karton- 

trekant eller igennem den ene ende af en strimmel 

Polyporus. Nålen stikkes nu igennem brystet fra 

undersiden, men må helst ikke gå igennem oversiden, 

hvorved de for bestemmelsen så vigtige acrostichal- 

børster let beskadiges. Igennem den brede del af tre- 

kanten eller gennem den anden ende af Polyporus- 

strimlen stikkes derefter en nål nr. 2, og efter endt 

etikettering er fluen så klar til bestemmelsesarbejdet. 

Det er også vigtigt at præparere eksemplarer af 

selve minen. Det kan ske ved almindelig presning 

mellem aviser eller det specielle plantetørringspapir. 

Det hænder alt for ofte, at der klækkes parasiterende 

snyltehvepse i stedet for fluerne. Disse snyltere må 

endelig ikke kastes bort, da de er af stor videnskabelig 

interesse, men skal præpareres omhyggeligt, enten på 

samme måde, som netop er beskrevet for fluerne eller 

ved opklæbning med tragantgummi på små karton- 

stykker. Larver, derleveér inden 7 plantestænglier,: for- 

pupper sig i reglen derinde, og puparierne kan derfor 

lettest findes ved at flække stænglerne. 
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Historisk oversigt 

Den svenske forsker Fallén opstillede i 1823 fami- 

lierne Agromyzidae og Phytomyzidae. Disses systema- 

tiske skæbne vil det her føre for vidt at gå ind på, og 

interesserede må henvises til Hendel (1936) og Frick 

(1952). Hendels »Prodromus einer Monographie« fra 

1920 betød intet mindre end en revolution for studiet 

af minerfluerne. Under de videre forarbejder til sin 

monografi samarbejdede Hendel med to andre betyde- 

lige forskere, nemlig professorerne Erich Martin Hering 

i Berlin og J. C. H. de Meijere i Amsterdam. Den før- 

ste overtog arbejdet med klækningerne, mens -den 

sidste undersøgte og beskrev larverne. Desuden gav 

adskillige amatører værdifulde bidrag. Kort før sin alt 

for tidlige død lagde Hendel sidste hånd på monogra- 

fien, der begyndte at udkomme i 1931 og afsluttedes 

i 1938. Desværre blev hele restlageret af værket øde- 

lagt under bombningen af Stuttgart i sidste verdens- 

krig, således at den uerstattelige bog nu hovedsagelig 

kun findes på videnskabelige biblioteker (i Danmark 

findes den således kun på Zoologisk Museum). Prof. 

Hering udgav for få år siden (1957) en ny udgave af 

sit værk »Die Blattminen Mittel- und Nordeuropas«. 

I Danmark har mineforskningen først og fremmest 

været dyrket af Gudmann, Kryger og Sønderup, og 

især den sidste har givet meget værdifulde bidrag, 

hvorved adskillige arters levevis er blevet kendt. 

Dansk entomologi mangler i høj grad nye kræfter, 

der kan føre dette arbejde videre. 

Oversigt over slægterne 

1. Subcosta (sc) smelter sammen med 1. radialåre (r,), 

inden denne når costa (Cc); ry noget fortykket ved 

Udmundneen Costa (hø. ZIY ELLE SLED 2. 
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sc fortsætter distalt som en fold parallelt med r;, 

og udmunder i costa adskilt fra r,”s udmun- 

dingssted; r, ikke fortykket ved udmundingen 

(Re. FIVE ser Ai as ENS ae RES re BAL E SaEse: 5. 

Fig. 21—22. Forløbet af subcosta (sc) og 1. radialåre (r,) hos 21. 

Agromyza ambigua Fall. og 22. Napomyza lateralis Fall. (Frick). 

Fig. 23. Hoved i profil af Melanagromyza lappae Loew. (Hendel). 

2. Svingkøller sorte. Bag tværfuren på brystet 2, 

sjældent 3, dorsocentral-børster (dc), foran 

iyerfuren man de. 20 eu sat Åre elstik ie 

Svingkøller hvide eller gullige. Som regel 1 dc 

(den præsuturale) foran tværfuren (fig. 2) 

1. Agromyza (s. 36). 

3. Ansigtet med en næselignende fremskudt midter- 

køl, der adskiller antennerne (fig. 24 og 25).. Å. 

Ansigtet uden en sådan midterkøl (fig. 23) 

2. Melanagromyza (s. 59). 
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4. Orbitalhår udstående eller bagudrettede (fig. 24) 

3. Ophiomyia (s. 65). 

Orbitalhår fremadrettede (fig. 25) 4. Tylomyza (s. 66). 

5. Isse- og kindplader (Vp og Pp i fig. 1) adskilte af 

en mere eller mindre bred pandestribe (F)... 6. 

Fig. 24. Hoved i profil af Ophiomyia maura Meig. 3. (Hendel). 

Isse- og kindplader næsten sammenstødende i 

midtlinien over: Jonula' (fig. 26) 2. 1424 40: Selachops. 

6. Scutellum med 2 børster. 3. antenneled med tyde- 

Hess ARE. BARE hon en 6. Cerodonta (s. 94). 

Scutellum med 4 børster 

7. Orbitalhår udstående eller bagudrettede (fig. 31), 

undertiden svagt udviklede eller helt manglende 8. 

Orbitalhår fremadrettede, altid veludviklede (fig. 

EN AE Res hl Den een er ane NR Es 14 
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8. Costa når til udmundingen af m,4, (fig. 28). Hvis 

den slutter ved r,4+5, da er yderste afsnit af m,+, 

(fra mellemste tværåre m—m til vingerand) kun 

noget længere end afsnittet fra 2. basalcelle (M) 

Fig. 25. Hoved i profil af Tylomyza pinguis Fall. g. (Hendel). 

Costa når kun til udmundingen af r,4+, (fig. 29 og 

30). Hvis mellemste tværåre findes, da er yder- 

ste afsnit af m,+4 mindst dobbelt så langt som 

afsnittet fra M til m—m 

9. Propleural-børster HEIDE EDR 10. 

Propleural børster mandler SLS Gymnophytomyza. 

10. Scutellum mørk. Intraalar-hår (ia) veludviklede 

5. Phytobia (s. 68). 



Fig. 26. Hoved af Selachops flavocincta Wahlb. (Hendel). 

Scutellum gul, i det mindste på midten. Intraalar- 

hår mangler eller er svagt. udviklede; 212.405 11. 

11. Orbitalhår veludviklede (fig. 31). I reglen 2 øvre 

frontorbitalbørster (ors); nedre frontorbital- 

børster (ori) varierende i antal. Mellemste tvær- 

Re (Er) MEE Fo Fess Te JA 

Orbitalhår svage og sparsomme. 1 ors, 3 ori, m—m 

Re REE SEE As TES LEDE ED EN ns ae ve Haplomyza. 

Fig. 27. Hoved i profil af Cerodonta denticornis Panz. (Hendel). 

Tovinger. III 5) 
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12. Skuldre, brystsider og hoved mere eller mindre gule 

7. Liriomyza. (8. 96). 

Skuldre og brystsider helt brune, hoved i reglen 

"RR BT SE EN SE RS SE RR SS RR SR RR SR RY RE RE SY RE | 8. Metapomyza (s. 119). 

IR ner, 
an så ti Nr es 

” vw PeYy; RES ln EDGE Eder RL ME GE SAL 

Fig. 28. Vinge af Phytobia carbonaria Zett. (Hendel). 
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Fig. 29. Vinge af Phytagromyza orphana Hendel. (Hendel). 
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Fig. 30. Vinge af Pseudonapomyza atra Meig. (Hendel). 
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Fig. 31. Hoved i profil af Liriomyza xanthaspis Loew. (Hendel). 

Fig. 32. Hoved i profil af Napomyza elegans Meig. (Hendel). 

3% 
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Mellemste tværåre (m—m), hvis den da er udviklet, 

aldrig indenfor (basalt for) forreste tværåre 

(r-m). 2. basalcelle (M) lukket (fig. 29) 

9. Plujtagromyza (s. VAN. 

Mellemste tværåre indenfor den forreste tværåre 

og synes udad at begrænse den ellers udad og 

opad åbne 2. båsalcelle (fig. 30)... Pseudonapomyza. 

Costa når til udmundingen af m,4,... Phytoliriomyza. 

Costa: når Ul dun din en as NR KEE 15. 

Mellemste. værre anse SA AU OMEN 16. 

Mellemste tværåre findes ...... 10. Napomyza (s. 126). 

2 notopleural-børster-!.:... 14: KANDE | fe. 130 
Kun 1 notopleural-børste...... Ptochomyza 

1. underfamilie Agromyzinae 

1. Agromyza Fallén. 

Helt sorte eller gråt bestøvede arter, undertiden 

med lysere pande, antenner og ben. 

E 

Oversigt over arterne 

Brystet med 2+1 eller 3+1 dorsocentral-børster 

(dc), der ikke aftager i længde eller styrke frem- 

ad. Den altid kraftige præsuturale dc i reglen 

placeret noget foran en tværlinie mellem præ- 

sutural-børsterne (prs i fig. 2). 3. dec tæt op til 

ES ERNE 5 orne ES SI BER; 75 ØRER RÅ Ar 2%: 

Brystet med 4+1 eller flere dc, som aftager i 

længde og styrke fremad (som i fig. 2) eller endog 

bliver så ubetydelige, at kun de 2 eller 3 bageste 

synes udviklede. Hvis den præsuturale dc findes, 

er den svag og placeret bag en tværlinie mellem 

præsuturalbørsterne. 3. dc længere bag tværfuren 2. 

2. Mellemskinneben uden udstående børster postero- 

dorsalt. Den indre af de 2 pa mangler. Costa når 

kun til udmundingen af r,45. Pandens sideplader 
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er tydeligt delt op i en bageste, bredere del med 

kun 1 ors og en stærkt afsmalnende, forreste del 

med 3 ori. Antenner hos & forstørrede. Larven i 

EST ror SETE > 27 4 BREDERE RARE REE NRN SEER 3. 

Mellemskinneben med 2 udstående børster postero- 

dorsalt. Begge pa findes; prsc og ia veludviklede. 

Pandens sideplader ikke delt i en bageste og for- 

reste del af forskellig bredde. Costa når enten 

Lu TE re FENG 5" |» CAR FRE MER SSFARD SPRE SER ETS ESS SAGE ALFER ETAS REE 4. 

Mellem mundrand og prælabrum ligger et epistom, 

der er næsten lige så højt som 3. antenneled er 

bredt. I profil træder panden på højde med an- 

tennebasis lige så langt frem foran øjnene som 

bredden afid/artenneled as ses ssk 13. intermittens. 

Epistomet kun godt halvt så højt som 3. antenne- 

led er bredt. Panden mindre fremtrædende (fig. 

ARD SORT AVE NEN DIT SRSAGE 8. cinerascens. 

Brystets overside og scutellum mere eller mindre 

tæt, gråt bestøvet, aldrig helt glinsende sorte. 

Larver minerer i tokimbladede planter (Dico- 

MESTER TE AE SINDE MENE SENERE HaRES od. 

Glinsende sorte arter. Larver i græsser (Gramina- 

FED AAN saae. I BODIES, ERE JORN, SR REERN 8 

Vingeskæl med mørk kant og mørke hår 12. igniceps. 

Vingeskæl med lys kant og hvide eller gule hår. . 6. 

Forlår med rødgul ring af lårets bredde, mellem- 

og baglår med smallere rødgule ringe. Panden 

sortbrun til rødbrun. Brystets overside tæt gråt 

EBU ra Hg ra OB stak ål rufipes. 

Alle lår sorte, skinneben og tarser gullige. Brystets 

overside trods bestøvning noget glinsende. 

Randen sorted bra GEN oe EET ERNE 7. 

Brystet med svag glans. Larven i Nælde (Urtica) 

26. reptans. 

Brystet med stærkere glans. Larven i Bynke (Ar- 

TJ AT SES SER TRE SKER SES PESOS PEERS S SST SE ADEET S ER 72bbhriella. 

Costa ender ved Hidden af JE AOR ARS 14. 

Goøstårender' ved udmundingen alm. 2297 ug 
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Pandens højde fra issekant til antennebasis lig med. 

eller kortere end bredden foroven; denne sidste 

11/, til næsten 2 gange øjets bredde. Vingeskæl 

med hvide eller okkergule hår. I reglen 2 ors og 

rd BE ODA ER Ar 1 vd ene ned 10: 

Panden højere end bred foroven (7:5); bredden 

foroven. kun som. sjets bredde; 200641 11 

I profil træder kinderne og især panden ved an- 

tennebasis tydeligt frem foran øjnene (fig. 33). 

Underkinder på midten ca.?/, af øjehøjden. 

Kinderne set forfra kun lidt smallere end 1. an- 

tenneled. Vingeskæl med hvid kant og hvide hår. 

Vinger mælkede. Sidste afsnit af m,+4, relativt 

ra) SØREN SE BESES BREDE RESEN EN UNE TEN SO NRSEE DEER MR 2. albipennis. 

Panden og kinderne træder ikke nævneværdigt 

frem foran øjnene (fig. 50). Underkinder "/, af 

øjehøjden. Kinder set forfra meget smalle. Vinge- 

skæl med okkergul kant og behåring. Vinger ikke 

mælkede. Sidste afsnit af m,4…, relativt længere 

21. nigripes. 

Vingeskæl grå med brun rand og sortagtige eller 

hymne Hår svor koma senere sne 12: 

Ningeskæl med lys rand og lyse hår. … . 2250 13: 

as antenneled lille, og afrundet is. hours Esk 1. lucida. 

3. antenneled -sKkråt afskåret: 11, sol had bi 16. hendeli 

Tarser rødgule eller rødlige. Fortarser hos & dor- 

salt med udstående børster. 2 ors+3 ori. 2. ors 

bag pandens midtlinie. 3. dc på eller bag tvær- 

nen MEL FR. sk Re BR 25. phragmitides. 

Tarser sorte. Fortarser hos $ uden udstående bør- 

ster dorsalt. 2 ors + 2 ori. 2. ors i pandens midt- 

linie. 3. de Torah 58 55 ydre 11. graminicola. 

Vingeskæl med blandede sortagtige og brune hår 15. 

Ningtskæl med rent. hvide HÅR 2. 04: 16. 

I profil træder pande og kinder ikke frem foran 

øjnene, underkinder ca. ”/, af øjehøjden (fig. 49). 

Kinder set forfra ganske-smalle . 5664. 45 18. mobilis. 

I profil træder pande og kinder noget frem foran 
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øjnene, underkinder ca. ”/, af øjehøjden. Kin- 

der af bredde som 1. antenneled ... 22. nigrociliata. 

3. antenneled længere end bredt, foroven konkavt 

med tydelig spids fortil (fig. 51). Panden højere 

end bred. Kinder meget brede .... 23. niveipennis. 

3. antenneled lige så bredt som langt, fortil afrun- 

det (fig. 37). Pandens højde lig bredden. Kinder 

nale FASE DH sn EN ders sl, 5. ambigua. 

2+1 dc, acr i 4 rækker. Ben bleggule ... 9. flaviceps. 

GER SEN ER ER NREN fo Farre RS Rn HERE ra GENER TET SLAG. AEKSNEYE 27 KOR 18. 

Vingeskæl med mørkebrune til sorte hår........ 19. 

Viet. red. ode hår Armani SB pda 25. 

Mellemskinneben posterodorsalt med 2 udstående 

børster. I profil træder panden og kinderne tyde- 

let ren foran NERE 0) 2204140 JR 15. lathyri. 

Mellemskinneben uden udstående børster....... 20. 

Forreste tværåre (r-m) basalt for r,”s udmunding 

(fig. 38). Panden og kinderne træder ikke eller 

kun lidt frem foran øjnene, set i profil (fig. 39) 21. 

Forreste tværåre distalt for r,”s udmunding.... 22. 

Panden indtil noget bredere end øjet og højere 

end bred. 2 ors+2 (3) ori. Forreste længdeårer 

lige eller næsten het. ad, or 17.s:de: meljerel. 

Panden dobbelt så bred som øjet, højden lig bred- 

den. 2 ors+1 ori (fig. 39). Forreste længdeårer 

tydeligt -krummede (fig. 38) ;V.. 0080 6. anthracina. 

Afstanden mellem vti og 1. ors større end mellem 

ie Og 2 OR ERE BORNE 1 Ho RER 23. 

De opgivne afstande lige store. I reglen 3 ori (fig. 

53). 2. vingeafsnit 2!/,—3 gange længere end 

DAME øl er Na 4 MG SAR RDE SOS ALENE FS RDEAN HRST ESS T ASERNE 31; vilde. 

Pande og ben sorte. 2. vingeafsnit noget over 3 

BRS lens ende J.S, pl 28. salicina. 

Panden rødlig sort. Spidsen af lårene, især de for- 

reste, utydeligt rødlige; baser og spidser af 

skinneben samt tarser lysere eller mørkere 

rødlige. 2. vingeafsnit 4!/,—5 gange længere end 

RE DØD RAVEN N FARS AKSER AUS REID ESS MERE 24. 
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Kinder liniesmalle. 4. dc på højde med en tvær- 

inge mellen pi se Broer 30. spiraeoidearum. 

Kinder bredere. 4. dc foran en tværlinie mellem prs 

29. spiraeae. 

Costa mårttil udmandingen af 000 bort. 26. 

Costa slutter vedudmindingensak Ti Nr 30. 

Kinder set forfra liniesmalle. Pande og kinder 

træder i profil ikke frem foran øjnene …....…..: AT. 

Kinder bredere. Pande og kinder træder tydeligt 

Frem farin ormene LE, Rs Sa Ms NR DEER 28. 

2. vingeafsnit: 5—57/, "gange længere Jend' idet. 32; 

dette næppe længere end det 4. (fig. 36). Pandens 

bredde indtil ca. 2 gange øjets bredde; højden 

haibredden dy svinet her aner, 4. alnibetulae. 

2. vingeafsnit omkring 3—3!/, gange længere end det 

3., dette tydeligt længere end det 4. Panden ind- 

til noget bredere end øjet; højden større end 

BEST SRG SKEEL ser BID ARR t 3. albilarsis. 

Mellem mundrand og prælabrum et brunt epistom 

af højde som 3. antenneleds bredde. Sort eller 

SOREN ste DANA ERNDV se bs 20. nigrescens. 

Epistom mangler. Pande og antenner rødgule, 

3. antenneled dog mere eller mindre formørket 29. 

2. vingeafsnit 3—3!/, gange længere end det 3. Lår 

kun røde på de yderste spidser. acr i 4 rækker 

14. johannae. 

2. vingeafsnit ca. 5 gange længere end det 3. (fig. 

52). aer1'6=7 uregelmæssige rækker? 10; 24. orobi. 

Brystets overside glinsende sort, kun svagt bestø- 

vet. 3. antenneled med lange hår på forkanten 

(fig. 41). Mellemskinneben uden posterodorsal 

hørte isokern send 10. frontella. 

Brystets overside mere eller mindre tæt bestøvet. 

3. antenneled ikke så langt behåret. Mellem- 

skinneben med en udstående børste postero- 

Horsa. rar ske benet RNA 19. nana. 



41 

1."A: lucida Hendel (Syn, : airae Karl). 

2 lige lange ors, 2—3 ori. 3. antenneled rundt. Underkinder 

smalle, ca. ”/, af den lodrette øjehøjde. 3 kraftige dc, foran 

disse yderligere 3—4 svagere, prsc veludviklede, acr i 8—10 

rækker. — Pande, antenner og palper sorte, brystets over- 

side og bagkroppen glinsende sorte. 2!/,—3 mm. 

Larven lever i lange flademiner på Mose-Bunke (Deschamp- 
sia caespitosa). På mindre blade indtager minen hele bladets 
bredde. Forpupning i jorden. 2 generationer, juni-august. 
Kendt fra Jylland (Randers) og Sjælland (Fønstrup Dam, 
Utterslev Mose og Damhusmosen). 

2. A. albipennis Meigen (Fig. 33—34). 

I profil træder pande og kinder tydeligt frem foran øjnene. 

Set forfra ses kinderne som brede lister mellem antennebaser 

og øjekant. — Hoved, antenner og palper sorte. Lunula brun. 

Fig. 33. Hoved i profil af Agromyza albipennis Meig. (Hendel). 

Fig. 34. Hoved set forfra af Agromyza albipennis Meig. (Hendel). 

Brystets overside, scutellum og bagkrop glinsende sorte. Ben 

sorte. Vinger mere eller mindre mælkede. Vingeskæl hvide 

med gul til okkerfarvet behåring. 2—3 mm. 

Larven lever i langstrakte flademiner i adskillige græs- 
arter såsom Gold Byg (Hordeum murinum), Rug (Secale ce- 
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reale) og især Kanariegræs (Phalaris canariensis). Pupariet i 
minen. 2 generationer. Jylland (Randers), Sjælland (Fønstrup 
Dam, Utterslev Mose og Damhusmosen) og Lolland (Bangs- 
have). 

3. A. albitarsis Meigen (Fig. 35). 

Pande og kinder træder i profil ikke frem foran øjnene. 

Underkinder smalle, ”/1, af øjehøjden. 2 ors+2 ori. 3. an- 

tenneled rundt med temmelig lang, udstående behåring. acr 

i 7—8 rækker. — Pandestribe mat, rødbrun til sortbrun. An- 

Fig. 35. Hoved i profil af Agromyza albitarsis Meig. (Hendel). 

tenner lyst brungule til mørkebrune. Brystets overside, 

scutellum og bagkrop glinsende sorte, de to første med aske- 

grå bestøvning. Lår sorte med gule spidser. Skinneben og 

tarser overvejende gule. 2—2!/, mm. 

Larven lever i oversidige flademiner på Grå Poppel (Popu- 
lus canescens), Sort Poppel (P. nigra), Bævreasp (P. tremulae) 
m. fl. Forvandling i jorden. 2 generationer, juni og august. 
Hidtil kun kendt fra øerne: Sjælland, Lolland og Falster. 

4. A. alnibetulae Hendel (Fig. 36 og 43). 

Som foregående art. Angående afvigelser se oversigten 

over arterne, punkt 27. 

Larven lever i langstrakte gangminer, som udvides mod 
slutningen, på El (Alnus) og Birk (Betula). Larver i juli og 
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aug.—cokt., imagines i april-maj og august. Almindelig og 
udbredt, kendt fra Jylland, Sjælland, Lolland og Bornholm. 

FE dl 

(| od Ulf: >" 
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Fig. 36. Vinge af Agromyza alnibetulae Hend. (Hendel). 

5. A. ambigua Fallén (Fig. 21 og 37). 

Pande og kinder træder frem foran øjnene. 2 ors+2 ori. 

3. antenneled af samme bredde og længde. acr i 6 rækker, 

ia-hår bag tværfuren i 5 rækker. — Hele dyret sort. Pande- 

stribe mat, brystets overside og bagkrop glinsende. 2—3!/, mm. 

Larven lever, ofte flere sammen, i lange, hvidgrønne flade- 

miner på græsser som Gold Byg (Hordeum murinum) og Rør- 
hvene (Calamagrostis). Forpupning i jorden. 1 generation, 
juni-august. Almindelig og udbredt: Jylland, Sjælland, Fal- 
ster og Bornholm. 

Fig. 37. Hoved i profil af Agromyza ambigua Fall. (Hendel). 
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6. A. anthracina Meigen (Fig. 38—39 og 42). 

Pande og kinder træder svagt eller slet ikke frem foran 

øjnene. 2 ors+1 ori. acr i 5—6 rækker. — Pandestribe mat 

rødgul. Kindplader sortagtige foroven. Lunula gul. Antenner 

le (NES Så (GE . CTSS: 
fre ETT LO "- et 

Savnet uren NT 

Fig. 38. Vinge af Agromyza anthracina Meig. (Hendel). 

rødgule, 3. antenneled mere eller mindre brunt på den yder- 

ste halvdel. Brystets overside og scutellum sorte, askegråt 

bestøvet. Bagkroppen tydeligt glinsende. Lår brune til sort- 

brune, de forreste med bredere, de 4 bageste med smallere, 

gule spidser. Skinneben og tarser brungule. Vingeskæl gule 

med mørkt rødbrun behåring. 3 mm. 

Larven lever i tarmagtigt slyngede gangminer (hvorved 
arten let skelnes fra A.reptans” flademiner) på Stor Nælde 
(Urtica dioica) og Springknap (Parietaria officinalis). 2 gene- 
rationer, juni—juli og aug.—sept. Arten er hidtil kendt fra 
Fyn, Langeland, Sjælland og Lolland. 

7. A. buhriella Hering (Fig. 44). 

Af udseende og størrelse som reptans Fall., brystets over- 

side dog tydeligt glinsende. 

Larven lever i flademiner på Bynke (Artemisia). Kun ta- 
get ved Hørsholm 12. aug. 1953, paratyper 3 +Q (Hering). 

8. A.cinerascens Macquart (Fig. 40). 

Pande og kinder træder bredt frem foran øjnene. Pandens 

sideplader delt i en øvre, bredere del med kun 1 ors og en 

nederste, smallere del med 3 ori. Antenner især hos & store, 

fremadrettede og med 3. antenneled elliptisk til stærkt af- 
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rundet firkantet, længere end bredt. acr fortil i 4 uregel- 

mæssige rækker, bagtil i 2 rækker. I reglen kun 3 de udvik- 

lede. — Pandestribe mat rødbrun til sortbrun. Sideplader 

glinsende sorte foroven. Antenner sorte. Brystets overside 

vr 

sy 

æg 
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Fig. 39. Hoved i profil af Agromyza anthracina Meig. (Hendel). 

Fig. 40. Hoved i profil af Agromyza cinerascens Macq. (Hendel). 

og scutellum ligeledes sorte, men tæt mørkegråt bestøvet. 

Bagkrop glinsende sort. Ben sorte, forlår dog med rødlige 

spidser. Vingeskæl hvidgule med gule hår. 1Z/,—2!/, mm. 

Larven lever i dybt liggende gangminer, som ofte er syn- 
lige fra begge bladets sider, på græsser som f. eks. Hunde- 
græs (Dactylis glomerata). 1 generation, maj-juni. Jylland 
(Sønderborg) og Sjælland (Dyrehaven og Ermelunden). 

9; "A: flavieeps Fallén (Fig. 58): 

I profil træder pande og kinder noget frem foran øjnene. 

2 ors+2 ori. 3. antenneled rundt, kort behåret. 2+1 dc, acr 

i 4—5 uregelmæssige rækker. — Hovedet gult, kun kindplader 

og den øverste del af baghovedet sorte, men gråt bestøvede. 

Pandestribe mat rødgul. Lunula hvidgul, silkeagtigt glin- 

sende. Antenner, palper og baghovedets nederste del bleg- 

gule. Brystets overside og scutellum grafitsorte, lyst askegråt 
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bestøvede. Bagkrop glinsende. Ben lysegule. Vingeskæl hvid- 

gule med lysebrune hår. 13/,—2!/, mm. 

Larven lever i slyngede gangminer på Humle (Humulus 
lupulus). Minen er let kendelig på det grønne midterbånd, 
der dannes af opløste ekskrementer. Forpupning i jorden. 
2 generationer, juni—juli og aug.—okt. Arten er kendt fra 
Jylland, Langeland, Sjælland og Lolland. 

10. A. frontella Rondani (Fig. 41 og 45). 

Angående udseende: se 19. nana Meig. Kinder træder dog 

bredt frem foran øjnene. 3. antenneled, der er forstørret hos 

åg, er betydeligt længere end bredt og på forkanten forsynet 

Fig. 41. Hoved i profil af Agromyza frontella Rond. (Hendel). 

med lange hår. acr noget tættere end hos nana, i 5—6 rækker. 

— Brystets overside og bagkrop glinsende sort. Ben sorte, for- 

reste knæled rødlige. 2—2!/, mm. 

Larven lever i gangminer på arter af Sneglebælg (Medicago). 
Minen, som gradvis udvides, er først rettet fra bladets inderste 
del mod bladspidsen, men senere, når minen er blevet bredere, 

rettes den mod bladbasis. Forpupning i jorden. 2 generationer, 
maj-juni og aug.—sept. En almindelig og udbredt art på 
øerne, kendt fra Fyn, Langeland, Sjælland, Lolland og Born- 

holm. 
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Fig. 42—46. Miner af 42. Agromyza anthracina Meig. på Stor Nælde 

(Urtica diocica), 43. Agromyza alnibetulae Hend. på Birk (Betula 

verrucosa), 44. Agromyza buhriella Her. på Gråbynke (Artemisia 

vulgaris), 45. Agromyza frontella Rond. på Lucerne (Medicago 

sativa) og 46. Agromyza nana Meig. på Kløver (Trifolium). (Orig.). 
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11. A.graminicola Hendel. 

Pande og kinder træder ikke frem foran øjnene, set i profil. 

2 ors+2 ori. 3. antenneled er ret stort, udadtil bredt udvidet 

og skråt afskåret. — Hele dyret sort, pandestribe mat. Brystets 

overside, scutellum og bagkrop glinsende sorte. Vingeskæl 

hvide med hvide hår. 29/7 mm: 

Larven i gangminer på Tagrør (Phragmites communis). 
Forpupning i minen. Hidtil kun fra Københavns omegn. 

12. A. igniceps Hendel (Fig. 47—48 og 57). 

Pande og kinder træder ikke frem foran øjnene. 2 ors+ 

2 ori. 3. antenneled rundt. acr i 8—10 rækker. 2. vingeafsnit 

Fig. 47. Hoved i profil af Agromyza igniceps Hend. (Hendel). 

ca. 4 gange længere end det 3. — Pandestribe og den forreste 

del af sidepladerne rødgule til mørkt gulbrune. Lunula og 

kinder lysere, antennegruber formørkede. Øverste del af 

sideplader samt pandestriben sortbrune. 1. og 2. antenneled 

rødgule, 3.led mørkt rødbrunt. Brystets overside, scutellum 

og bagkrop glinsende begsorte, de to førstnævnte noget gråt 

bestøvede. 5. og 6. tergit smalt okkergule langs bagkanten. 
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Fig. 48. Vinge af Agromyza igniceps Hend. (Hendel). 

Ben sorte. Vingeskæl smudsighvide, sortbrunt kantede og 

med sortbrune hår. 22/, mm. 

Larven lever tidligt om foråret i de endnu ikke udfoldede 
blade af Humle (Humulus lupulus) i gange, der ligger så tæt, 
at de danner en flademine. I gangen ligger ekskrementerne i 
2 alternerende rækker. Når larven har forladt minen og bla- 
det vokser ud, brister dette ofte efter minen. 1 generation. 
Kendt fra Sjælland (Tibirke), Falster (Bøtø) og Lolland 
(Engestofte). 

13. ÅA. intermittens Becker. 

I profil træder panden ved antennebasis og kinderne meget 

stærkt frem foran øjnene. 1 ors + 3 ori. 3. antenneled ægformet, 

tydeligt længere end bredt, foroven noget konkav. I vingen 

er 2. vingeafsnit 4—5 gange længere end det 3., dette tydeligt 

kortere end det 4. — Pandestribe, kindplader, kinder, under- 

kinder, lunula og ansigt lyst rødgule. Isseplader, ocellartre- 

kant og baghoved sorte. 1. og 2. antenneled rødbrune, 3. led 

sort. Iøvrigt farvet som 8. cinerascens, som den står meget 

nær. Længde: godt 2 mm. 

Latven minerer;i blade-af Rug (Secale .ceréeale). Kun 1 $ 
fra Ermelunden ved København 10. maj 1917 (Lundbeck). 

14. A.johannae de Meijere. 

I profil træder pande og kinder ringformet frem foran 

øjnene. 2 ors + 2 ori. 3. antenneled rundt. acr i 4 uregelmæssige 

Tovinger. III Å 
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rækker. — Hovedet mat rødgult, baghoved, ocellartrekant og 

den øverste del af sidepladerne dog sorte. Antenner mørkt 

rødbrune, antennegruber sorte. Brystets overside og scutellum 

sorte uden glans, bagkroppen med tydelig glans. Ben sort- 

brune, de yderste spidser af forlår noget lysere farvet. Vinge- 

skæl hvidlige med gul kant og gule hår. 1,5 mm. 

Larven i oversidige gangblæreminer på Gyvel (Sarothamnus 
scoparius). I gangen ligger ekskrementerne skiftevis i den ene 
eller anden side, i blæren strøede. Forpupning i jorden. Sand- 
synligvis 2 generationer, maj—sept. Arten er kendt fra Jylland 
(Rom Hede v. Lemvig) og Falster (Nykøbing og Gedser). 

15. A. lathyri Hendel. (Fig. 8—9). 

Pande og kinder træder som en bred ring frem foran øj- 

nene. 2 ors+2 ori. Antenner små. Underkinder bagtil af 

bredde som det halve af øjehøjden. acr i 6—7 rækker, ia-hår 

i 5—6 rækker. — Pandestribe, kinder og underkinder lyst rød- 

brune. Antenner brune, 3. antenneled mørkest. Brystets over- 

side og scutellum sorte, mørkegråt bestøvet. Bagkroppen sort 

med svag glans. Ben mørke, lår med utydeligt røde spidser. 

Vingeskæl med rustfarvet rand og mørkebrune hår. 2!/,—3 mm. 

Larven i Fladbælg (Lathyrus latifolius). Den begynder som 
en undersidig, hvid gang, går senere op til oversiden og dan- 
ner her en uregelmæssig flademine, i hvilken nogle grønne øer 
bliver tilbage, medens andre steder såvel palisade- som svampe- 
celler ædes, så minen her står helt glasklar. Forpupning i 
jorden. 1 generation, juni. Sjælland (Kryger og Hering). 

16. A. hendeli Griffiths (Syn.: lucida Hendel 1922, nec Hendel 

1920). 

2 ors, 2—4 ori. I øvrigt lig 1. lucida Hend., under hvilket 

navn Hendel i senere arbejder også omfattede nærværende 

art. Nyere undersøgelser viser, at de to arter kan adskilles 

på bl. a. 3. antenneleds form. Dette er hos lucida rundt og for- 

holdsvis lille, medens det hos hendeli er skråt afskåret fortil. 

3—3"/, mm. 

Larven lever i lange flademiner, der er synlige fra begge 
bladets sider, på Tagrør (Phragmites communis). Forpupning 
sker i reglen inde i minen. 2 generationer, juni-juli og aug.— 
sept. Sjælland. 
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17::A. de; meiferei Hendel: 

I udseende og farvetegning lig 6. anthracina Meig., men 

medens pandebredden hos denne er 2 gange øjebredden, er 

den hos de meijerei kun 1!/, gange. Panden højere end bred. 

2 ors+2—3 ori. Pande og kinder ikke synlige foran øjnene. 

acr i 8 rækker, ia-hår i 6 rækker. 3 mm. 

Larven i oversidig gangmine på Guldregn (Laburnum ana- 
gyroides). De tæt liggende slyngninger forvandler ofte gangene 
til en flademine. I det smukt grønne medianbånd af opløste 
ekskrementer ses tydelige gnavespor. Forpupning i jorden. 
1 generation, juni-juli. En almindelig og udbredt art: Jyl- 
land, Fyn, Sjælland, Lolland, Falster, Møn og Bornholm. 

18. A. mobilis Meigen (Fig. 49). 

Set i profil træder pande og kinder ikke frem foran øjnene. 

Set forfra er kinderne meget smalle, næsten lineære. Under- 

kindernes bredde på midten kun ”/,—"/, af øjets højde. — 

Arten står meget nær 5. ambigua Fall. og er farvet som denne, 

dog er lunula lyst okkerfarvet eller gråligt bestøvet. Vinge- 

Fig. 49. Hoved i profil af Agromyza mobilis Meig. (Hendel). 

Fig. 50. Hoved i profil af Agromyza nigripes Meig. (Hendel). 

AX 
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skæl er hvide til smudsighvide med gulbrun eller endnu 

mørkere rand og lang, mørkebrun—sort behåring. 2—4 mm. 

Larven minerer i græsser. Der kendes kun eet dansk eksem- 
plar, en $ fra have i København 26.8.1906 (Lundbeck). 

19. A. nana Meigen (Fig. 46). 

Pandestriben kvadratisk, 2 gange bredere end øjet. 2 ors + 

2 ori. I profil træder panden ved antennebasis meget tydeligt 

frem foran øjnene, og også sideplader og kinder er smalt 

synlige. 3. antenneled hos & forstørret, længere end bredt 

og med korte, tætsiddende hår på yderkanten. acr sædvan- 

ligvis i 4 regelmæssige rækker. — Pandestribe mat rustgul til 

rustrød, bagtil og fortil mere eller mindre formørket. 1. og 

2. antenneled rødgule til rødbrune. Også 3. antenneled kan 

være rød eller brun ved basis, behåring hvid. Brystets over- 

side og scutellum af sort grundfarve og med tæt askegrå 

bestøvning; bagkroppen med svagere bestøvning, så glansen 

her er tydelig. Ben sortbrune, forlår med gullige til okker- 

gule hår 17/,—3.mm. 

Larven lever i gangflademiner på Sneglebælg (Medicago), 
Kløver (Trifolium), Stenkløver (Melilotus), Rundbælg (Anthyl- 
lis). Esparsette (Onobrychis), Knold-Fladbælg (Lathyrus tu- 
berosus) og Muse-Vikke (Vicia cracca). Forpupning i jorden. 
Mindst 2 generationer. Larver træffes ofte hele sommeren. 
En almindelig art: Jylland, Fyn, Sjælland og Lolland. 

20. A. nigrescens Hendel. 

Panden foroven 2 gange bredere end øjet, fremadtil af- 

smalnende. Pande og kinder træder bredt frem foran øjnene. 

4—6 frontorbitalbørster, hvoraf kun den øverste er tydeligt 

bøjet udad og bagud. acr i 6—8 uregelmæssige rækker, ia-hår 

bag tværfuren fortil i 3-4 rækker, bagtil i 5—6 rækker. — Pande- 

stribe rødligt sortbrun. Kindplader, baghoved og ansigt sort. 

Antenner brunsorte. Brystets overside, scutellum og bagkrop 

sorte, de to først nævnte mørkegråt bestøvede; bagkroppen 

mere glinsende. Ben sorte. Vingeskæl hvidlige med gul rand 

o0g”behåring 2 ror 
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Larven lever i arter af Storkenæb (Geranium), især i Skov- 
Storkenæb (G. silvaticum). Minen er en oversidig gangmine, 
som i begyndelsen går mod bladkanten og er forsynet med 2 
ekskrementrækker. Senere går den over i brede gange eller 
pletter, og i denne del ligger ekskrementkornene i større 
sammenhobninger. Forpupning i jorden, 1 eller muligvis 2 
generationer. Sjælland og Bornholm. 

21. A. nigripes Meisen (Fig, 50). 

Pande og kinder træder ikke frem foran øjnene. 2 ors + 

2 ori. 3. antenneled bredere udadtil og noget skråt afskåret. 

acr i 8 rækker, ia-hår i 7 rækker. — Hoved sort, pandestribe 

sort og mat. Brystets overside, scutellum og bagkrop glin- 

sende sorte. Ben sorte. Vingeskæl hvide med rand og be- 

håring gullig. 2—3!/, mm. 

Larven lever i blæreminer på græsser som f. eks. Høj Sød- 
græs (Glyceria maxima) og Hunde-Hvene (Agrostis canind). 
Forpupning i jorden. 2 generationer. Kendt fra Jylland, 
Sjælland og Lolland. 

22. A.nigrociliata Hendel. 

Lig 5. ambigua Fall., men vingeskællets hår er brune til 

sortbrune, acr mere sparsomme, pandestriben noget bredere 

og endelig er 2. vingeafsnit 3—3!/, gange længere end det 3. 

Sidste afsnit af m244 er også kortere end hos ambigua og 

længden er større. 

Artens levevis er ukendt. Der foreligger materiale fra Jyl- 
land, Sjælland og Bornholm fra månederne maj til september. 

åd. AA. nwelpennis Zetterstedt (Fig, 51); 

Pande og kinder træder bredt frem foran øjnene; under- 

kinder ca. halvt så brede som øjets højde. 1 ors+3 ori. — 

Kroppen overvejende glinsende sort. Pandestriben mat og 

noget tonet i brunt. Lunula gulbrun. Vingeskæl hvide med 

hvidgule hår. 3!/,—4 mm. 

Larven minerer i græsser, som regel Rug (Secale cereale) 
og Havre (Avena sativa). Minen, som kan ses fra begge bladets 
sider, er i reglen rettet mod bladspidsen. Den begynder som 
en fin gang, hvor ekskrementkornene ligger i alternerende 
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Fig. 51. Hoved i profil af Agromyza niveipennis Zett. (Hendel). 

rækker langs begge sider, og udvides senere sækformet. 1 gene- 
ration, juni. Jylland, Fyn, Sjælland og Lolland. 

24. A. orobi Hendel (Fig. 52). 

Pande og kinder træder ringformet frem foran øjnene. 

2 ors+2 ori. Antenner relativt små. 3. antenneled længere 

end bredt, på oversiden svagt konkav. acr i 6—7 uregelmæssige 

rækker, ia-hår i 5—6 rækker. — Pandestribe, lunula, kinder og 

antenner gulrøde. Kindplader sortagtige. 3. antenneled også 

mere eller mindre mørk på overkanten. Brystets overside, 

scuteillum og bagkrop sorte, askegråt bestøvede, bagkroppen 

dog med nogen glans. Ben sorte, fortarser røde, de øvrige 

rødbrune. 2—3 mm. 

Larven lever i Vår-Fladbælg (Lathyrus vernus), Tadder- 
Vikke (Vicia tetrasperma) og Langklaset Vikke (V. tenuifolia). 
Begyndelsesgangen går fra undersiden langs bladkanten til 
spidsen af bladet, hvor den vender om og på oversiden fort- 
sætter som en bredere gang vendt mod bladbasis for pludselig 
at udvides til en blæremine. 1 generation, maj. Arten er hidtil 
kun kendt fra Lolland. 
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Fig. 52. Vinge af Agromyza orobi Hend. (Hendel). 

25. A. phragmitides Hendel. 

Pande og kinder ikke synlige foran øjnene, set i profil. 

2 ors+3 ori. Pandestriben foroven af bredde som øjet, fortil 

afsmalnende, 1,4 gange højere end bred. 3. antenneled fortil 

udvidet. acr i 8 rækker. — En overvejende sort art, pande- 

striben mere eller mindre brunlig. Pandens sideplader glin- 

sende sorte. 1. og 2. antenneled samt basis af 3. brungul til 

rødgul, 3. led iøvrigt sort. Brystets overside og bagkroppen 

glinsende sorte. Ben sorte, forreste knæled meget smalt brun- 

gule, tarser brungule. Vingeskæl hvide med hvide hår. Ca. 

3 mm. 

Larven lever i lange gangminer af vekslende bredde på 
Tagrør (Phragmites communis). I den bredere del ligger ekskre- 
mentkornene jævnt fordelte i små hobe. Forpupning i jorden. 
2 generationer. Der er kun kendt eet eksemplar, &$ fra Sand- 
ager i Sønderjylland 22.6.1892 (Wiustnei). 

26. A.reptans Fallén (Fig. 1 og 4—5). 

Pande og kinder træder ikke frem foran øjnene. 2 ors+ 

2—3 ori. 3. antenneled forholdsvis lille, næsten rundt, dets be- 

håring næppe synlig. Brystet med rigelig behåring, acr i 8 

rækker, ia-hår i 7—8 rækker. — Pandestribe matgrå eller brun- 

sort. Sideplader og antenner sorte. Brystets overside og scu- 

tellum samt i mindre grad bagkroppen med svag glans under 

den grå bestøvning. Lår sorte eller sortbrune, skinneben og 

tarser bleggule til gulbrune. Vingeskæl hvidgule med hår af 

samme farve. $: 2?/,—3!/, mm, 29: 3—4 mm. 
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Larven minerer på Nælde (Urtica) og Springknap (Parie- 
taria) og danner gangflademiner, som i begyndelsen er grønne, 
senere sorte. Forpupning i jorden. 2 generationer, maj-juni 
og aug.—okt. En almindelig og udbredt art: Jylland, Fyn, 
Langeland, Sjælland, Bogø og Lolland. 

27. A.rufipes Meigen (Fig: 2); 

Meget lig foregående art, men lårene (især de forreste) 

med rødgule spidser. Brystets overside, scutellum og bag- 

kroppen tæt askegråt bestøvet, næsten som overtrukket med 

blygrå emalje. De mørkeste eksemplarer har sortbrun pande- 

stribe og underkinder samt sorte antenner, der dog ved basis 

kan være rødlige. Hos de lysere farvede (Agromyza abiens 

Zett.) er pande, antenner og underkinder gulrøde til rust- 

røde. Gulfarvningen på lårene er mere udbredt og palperne 

er. gule. . Størrelse..som reptans. 

Larven lever i oversidige gangblæreminer på forskellige 
urter tilhørende de Rubladede (Boraginaceae) såsom Okse- 
tunge (Anchusa), River (Asperugo), Hjulkrone (Borago), 
Slangehoved (Echium), Hundetunge (Cynoglossum), Stenfrø 
(Lithospermum) og Forglemmigej (Myosotis). Forpupning i 
jorden. 2 generationer. Almindelig og udbredt: Jylland, Fyn, 
Sjælland, Lolland, Falster, Møn og Bornholm. 

28. A.salicina Hendel. 

2 ors+2 ori. acr i 4—5 rækker. Helt sort art. Brystet og i 

mindre grad bagkroppen mat gråt bestøvede. Vingeskæl hvid- 

lige med brun rand og sorte hår. 1!/, mm. 

Larven lever i en undersidig (og derfor svær opdagelig) 
gangflademine på Krybende Pil (Salix repens). Den smalle 
gang følger bladkanten, flademinen optager det halve af 
bladet. Forpupning i jorden. 1 generation, juni-juli. Kun 
kendt fra Jylland (Rom hede v. Lemvig) og Lolland (Enges- 
tofte). 

29. A. spiraeae Kaltenbach og 30. A. spiraeoidearum Hering. 

Adskilles fra hinanden ved de i oversigten over arterne 

nævnte forskelle. Pande og kinder træder ikke frem foran 

øjnene. 3. antenneled rundt med tydelig udstående behåring. 

acr i 6—8 uregelmæssige rækker. — Pandestribe mørkerød til 
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sort. Kindplader og lunula sorte. Antenner rødsorte. Brystets 

overside og scutellum askegråt bestøvede, men noget glin- 

sende. Ben brunsorte til sorte med lårspidser, skinneben og 

Fig. 53. Hoved i profil af Agromyza viciae Kalt. (Hendel). 

tarser rustgule til rustrøde. Vingeskæl smudsighvide med 

brun rand og mørkebrune til sorte hår. 2 mm. 

Larven af spiraeoidearum lever i gangflademiner på Spiraea- 
arter, og larven af spiraeae i Løvefod (Alchemilla), Mjødurt 
(Filipendula), Jordbær (Fragaria), Feber-Nellikerod (Geum 
urbanum), Potentil (Potentilla), Rose (Rosa), Brombær (Rubus) 
og andre planter af Rosenfamilien. Minen består af en smal, 
parallelrandet gang med spredt liggende ekskrementkorn og 
en uregelmæssig flademine med strøede, grove korn. Forpup- 
ning i jorden. 2 generationer, juli—oktober. 

A. spiraeae er en almindelig og udbredt art, kendt fra Jyl- 
land, Fyn, Sjælland, Lolland og Bornholm. Den anden art 
er kendt fra Jylland (Skagen), Lolland (Maribo) og Bornholm 
(Rønne). 
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Fig. 54. Vinge af Agromyza viciae Kalt. (Hendel). 
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Fig. 55—58. Miner af 55. Melanagromyza pulicaria Meig. på Mælke- 

bøtte (Taraxacum officinale), 56. Ophiomyia maura Meig. på Gylden- 

ris (Solidago virga-aurea), 57. Agromyza igniceps Hend. på Humle 

(Humulus lupulus) og 58. Agromyza flaviceps Fall. på Humle 

(Humulus lupulus). (Orig.). 
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31. A. viciae Kaltenbach (Fig. 53—54). 

Lig foregående arter, men med 2 ors+ 2 ori, ligesom øjnene 

fortil er stærkere hvælvede og antennerne større. — Pande- 

stribe og antenner rustfarvede til brune. 3. antenneled mere 

eller mindre formørket, brunt til sort. Kroppen begbrun, ikke 

sort. Ben lysere. 

Larven lever i primær blæremine på Gærde-Vikke (Vicia 
sepium) og Muse-Vikke (V. cracca). Den optager hele bladet. 
Forpupning i jorden. 1 generation, juni. Hidtil kun kendt fra 
Lolland (Merrit skov 10.9.1940). 

2. Melanagromyza Hendel. 

Helt sorte eller metalglinsende arter. 

Oversigt over arterne 

1. Orbitalhår (mellem frontorbitalbørsterne og øje- 

randen) alle, eller i hvert fald de bageste, med 

fremadbøjede spidser (fig. 23). Mellem lunulas 

konvexe overkant og pandestriben findes en 

HARER BYDER DIN BEER ER se AldA 2. 

Alle orbitalhår mere eller mindre bagudbøjede 

Be ARS IÅ 1 SR. SØTECADE MeBOT Jrsedatkt ; 5. 

2. Alle orbitalhår fremadbøjede. I profil træder pande 

og kinder tydeligt frem foran øjnene. Lunula 

mindst Z/. af pandestribens højde fra pande- 

spalten fil forreste Pinktøjero2. 220. 390640 3. 

De forreste orbitalhår bagudbøjede, de bageste 

fremadbøjede. Pande og kinder træder ikke frem 

foran øjnene. Lunula ”/,—/, af pandestribens 

højde. Vingeskæl med okkergule hår.... 4. dettmeri. 

3. Vingeskæl hvide med hvidgul til okkergul rand og 

BENI AR odds Jan ke 6 Uke 030 TE 4. 

Vingeskæl med brun rand og sortbrune hår 

5. fuscociliata. 

4. Kinder set forfra tydeligt smallere end 1. antenne- 

leds tværsnit. r,4; og m,+, tydeligt krummede 
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og divergerende udadtil. Afstanden mellem 

tværribberne (r-m og m—m) højst som længden 

DE. mej ASER Ira sn obeddan 1. aeneiventris. 

Kinder af bredde som 1. antenneled. r,+; og Mm, +92 

mindre krummede og derfor mindre divergerende 

(fig. 23). Afstanden mellem r—m og m—m i reglen 

større. end længden af Am. BR Us sag 6. lappae. 

5. Vingeskæl med hvid til hvidgul rand og hår af 

Sanne: TREN, SAGDE «TERE ] RSD RØT Knee 6. 

Vingeskæl med sortbrun rand og behåring ..... TF; 

bs AR DEDE ES SER VET I SAD ANNE I 2. albocilia. 

KUNDES 2 8 KOPI SYREDE 103 AAN SE SER ER 5 SOE 7. multiseta. 

7. Pande og kindér "træder "ikke frem foran. øjnéne 

(fig. 61). Kun. 2 de, den 2 iplateret.tæt sved,.en 

tværlinie mellem sa-børsterne. acr i 8 rækker. 

2. vingeafsnit 4 gange så langt som det 3. (fig. 62). 

Antenner sommers, 0 JR ERA LG Re 9. pulicaria. 

Pande og kinder, eller i hvert fald kinderne, træder 

i profil tydeligt frem foran øjnene. 2 dc, men 

åd, de på tværkingen mellem Sa  sæse  S SEER 8, 

8. Underkinder bredest bagtil. Mundranden mellem 

vibrisser og baghoved danner en ret linie (fig. 60) 

8. pubescens. 

Underkinder bredest på midten. Mundranden dan- 

neren næsten TEL VIRKER ME SAY SN 3. arnicarum. 

1. M. aeneiventris Fallén. 

Sidéplader- træder .som en! svulst!frem) foranm/øjnene, 08 

kinder fremtrædende: Øjne: tydeligt hårede: 5;usjældent 6, 

frontorbitalbørster, hvoraf kun den 1. er udad- og bagud- 

bøjet. Orbitalhår lange, i flere rækker. Set forfra er kinderne 

på højde med antennerne tydeligt smallere end 1. antenne- 

leds tværsnit, nedadtil tydeligt afsmalnende. — Hoved incl. 

antenner . sorte; pandestribe mat; sideplader: tydeligt ”glim- 

sende. Brystets overside og scutellum sortgrønne, tydeligt 

glinsende. Bagkroppen i reglen metalglinsende grøn, i sjæld- 

nere tilfælde sort. Hofter og ben sorte. Vingeskæl hvide med 

gul rand og hvid til okkergul behåring. 2!/,—3 mm. 
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Larven lever i stængelmarven af Nælde (Urtica), Brudelys 
(Butomus), Bladhoved-Tidsel (Cirsium) m. fl. 1 generation. 
Arten er konstateret fra Københavns omegn (Dyrehaven, 

Ermelunden, Lyngby og Rude Hegn) samt fra Lolland 
(Maribo). 

2. M.albocilia Hendel. 

Panden foroven bredere end højden fra lunula, denne 

noget højere end en halvcirkel. 1. og 2. frontorbitalbørste ret 

tæt sammen, den sidste med spidsen tydeligt indadbøjet. I 

profil træder panden tydeligt, om end ikke meget, frem foran 

øjnene. Øjne tydeligt hårede. — Hoved og antenner sorte, 

pandestribe mat, sideplader glinsende. Brystets overside og 

scutellum glinsende sørte, bagkrop metalglinsende grønsort. 

Ben sorte. Vingeskæl hvide med hvid til gul rand og be- 

håring. 17/,—2 mm. 

Levevis ukendt. Der. foreligger 12 fra-Rude Hegn v. 
København 21. juni 1884 (H. J. Hansen) samt 1 3+1 9 uden 
data. 

J.M. arftteorum Hering. 

Kinder træder ringformet frem foran øjnene. Underkinder 

bredest fortil. Lunula meget stor, højere end en halvcirkel. 

Antenner korte. 2 ors, den forreste noget indadbøjet, 2 ori. 

Brystet med 2-dc og åer i ca. 10 rækker, 2. vingeafsnit. 3,5 

gange længere end det 4. Afstanden mellem r-m og m—m 

som længden af m—m. — Kroppen helt sort, og vingeskæl med 

sort rand og behåring. 2,6 mm. 

Larven lever i stængelmarven af Guldblomme (Arnica 
montana). Hidtil kun kendt fra Jylland (Sønderby (Rom 
hede) v. Lemvig, 19. april 1944 (Sønderup)). 

4. M. dettmeri Hering. 

Orbitalhår fortil i flere rækker. Forreste del af ocellar- 

pladen mat. Øjnenes øverste del med påfaldende lange hår 

(som hos lappae). Vingeskæl med okkergule hår. 2—2,5 mm. 

Larven lever i stængelmarven af Knopurt (Centaurea). 
Kun kendt fra Lolland (Maribo, 1 3 9. juni 1941 (Sønderup)). 
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5. M. fuscociliata Hendel. 

Arten, som af Hendel opfattedes som en form af aeneiventris 

Fall., men som af Hering betegnes som en selvstændig art, 

kendes på vingeskællenes brune rand og sortbrune hår. 

Larven i stængelmarven af bl.a. Røllike (Achillea) og 
Hjortetrøst (Eupatorium). Hidtil kun kendt fra Lolland 
(Maribo), 3 eksp. klækket af larver, taget i ovennævnte planter 
i maj-juni. 

6. M. lappae Loew (Fig. 23 og 59). 

Er i imaginalstadiet vanskelig at skelne fra aeneiventris 

Fall.; se oversigten over arterne. 3—3,75 mm. 

f. 
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Fig. 59. Vinge af Melanagromyza lappae Loew. (Hendel). 

Larven lever i stængelmarven af arter af Burre (Arctium). 
Hendel nævner for denne art såvel som for aeneiventris Fall. 
en række værtsplanter. Hering (in litt.), som arbejder på et 
indgående studium af Melanagromyza, opdeler arterne således: 
aeneiventris Fall,. i Nælde (Urtica), angelicae Frost i Angelik 

(Angelica), cirsii Rond. i Bladhoved-Tidsel (Cirsium), dettmeri 
Her. i Knopurt (Centaurea), lappae Loew i Burre (Arctium) 
og tripolii Spenc. i Strand-Asters (Aster tripolium). 1 genera- 
tion, maj-juni. Arten er kendt fra Fyn (Damsbo skov) samt 
fra flere lok. på Sjælland og Lolland. ' 

7. M. multiseta Rydén, 

Lunula stor. 1 ;ors, 4: ori;2, de, acer korte, i.ca-.10.rækker. 

Sidste afsnit af m,4, ?/, af næstsidste afsnit. — Panden med 

sideplader sorte, kun lidt glinsende. Brystet grønligt metal- 
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glinsende. Scutellum og bagkrop grønsorte, metalglinsende. 

Vingeskæl med hvidgul rand og behåring. 3 mm. 

Levevis ukendt. 1 $ uden data, 1 9 uden data (Coll. Lund- 
beck). 

8. M. pubescens Hendel (Fig. 60). 

Let at forveksle med 9. pulicaria Meig., men adskiller sig 

fra denne på følgende punkter: Pande og kinder træder som 

Fig. 60. Hoved i profil af Melanagromyza pubescens Hend. (Hendel). 

en smal ring frem foran øjnene, underkinder "/, af øjehøjden 

(hos pulicaria ”/,), pandens sideplader fortil udvidet, hvorved 

den forreste ori kommer til at stå længere fra øjeranden end 

den foregående. Forreste orbitalhår i flere rækker (hos puli- 

caria i en enkelt række). 4—5 frontorbitalbørster, hvoraf kun 

den første er helt bagudrettet. 2 dc, acr i 8 rækker. — Hovedet 

sort, pandens sideplader kun glinsende på den øverste del. 

Lunula og underkinder noget brunlige. Hele kroppen samt 

benene glinsende sorte. Vingeskæl hvide med mørkebrun rand 

og lange, sorte hår. 2!/, mm. 

Levevis ukendt. Sjælland (Dyrehaven 1 & 14. juni 1884 
(H. J. Hansen)); desuden en Q uden data. 
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9. M. pulicaria Meigen (Fig. 55 og 61—62). 

Pandestribe næsten parallelrandet, ca. 1!/, gange øjen- 

bredden. Pande og kinder træder ikke frem foran øjnene. 

Fig. 61. Hoved i profil af Melanagromyza pulicaria Meig. (Hendel). 

Pandens sideplader svagt plastisk adskilt fra selve pande- 

striben, glinsende. 2 ors, den forreste med spidsen tydeligt 

indadbøjet, 2 ori. 2 dc bag tværfuren, acr i 8 rækker. Mellem- 

g SV Rå x« 
fas « ETS 

x (uret  SUMDN 
MITT Fe ere ENT 

Fig. 62. Vinge af Melanagromyza pulicaria Meig. (Hendel). 
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skinneben med 2 udstående børster. — Hele dyret sort. Pande- 

stribe mat. Bryst og scutellum glinsende, bagkrop stærkt 

glinsende. Vingeskæl smudsighvide med mørkebrun til sort 

rand og behåring. 2—2/, mm. 

Larven lever i midtnerven af Mælkebørte (Taraxacum) og 
Svinemælk (Sonchus). Forpupningen sker ved bladbasis. 
Sandsynligvis kun 1 generation, juni—juli. En øjensynlig ud- 
bredt art: Jylland (Hald og Vejle), Sjælland (Sorø, Rude 
Hegn, Lyngby Mose) og Amager. 

3. Ophiomyia Braschnikov. 

Adskiller sig fra foregående slægt ved en ansigts- 

kile mellem og under antennebaser. Desuden har han- 

nerne en hornlignende hårpensel på vibrissehjørnet. 

Hele kroppen glinsende sort. I Danmark er hidtil 

taget: tonarter, 

Oversigt over arterne 

1. Costa når til udmundingen af m,4+.,. Vibrissehjørnet 

danner en vinkel på ca. 60” og når uden for 3. 

ARRENE LEE sc simon se BDR RÅ Gessle Små 2. proboscidea. 

Costa slutter ved eller når lidt forbi udmundings- 

stedet for 1, men når aldrig frem. til. m,…. 

Vibrissehjørnet danner en vinkel på 80—90" og 

når højst til 3. antenneleds yderkant (fig. 24) 

1, måurd. 

1. O. maura Meigen (Fig. 24 og 56). 

Pande og kinder træder i profil ikke frem foran øjnene. 

Pandens sideplader smalle, kun !/, af pandebredden. 2 ors+ 

2—3 ori. Orbitalhår i en enkelt række, bagudbøjede. $ med en 

hårpensel på vibrissehjørnet. (Zetterstedt, som opfattede disse 

hornlignende pensler som palper, gav arten navnet curvipalpis). 

2 dc, acr i 6—8 rækker. Mellemskinneben uden udstående bør- 

ster. — Helt sort art, ikke metalglinsende. Pandestribe mat; 

det samme gælder brystets sider og scutellum, men brystets 

overside noget glinsende og bagkroppen med tydelig glans. 

Tovinger. III 5) 
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Vingeskæl hvidgrå med mørkebrun til sortbrun rand og be- 

håring af samme farve. 1?/,—2!/, mm, $ mindst. 

Larven lever på Gyldenris (Solidago virga-aurea) i meget 
lange (30—40 cm), i begyndelsen linietynde, senere 1 mm brede 
gangminer, som gennemkrydser bladet i alle retninger og slut- 
ter med en stereotyp krumning. Ekskrementerne aflægges i 
små, veladskilte hobe. Larven går til bladundersiden og for- 
puppes der. 2 generationer, larven i juni og august. Kendt 
fra Jylland (Funder, Gejsing og Vejle) samt fra Fyn (Glams- 
bjerg). 

2. O. proboscidea Strobl. 

Panden indtil 1!/, gange øjebredden, fortil afsmalnende 

til øjebredde. Pandens sideplader tydeligt højere end pande- 

striben, bredden ”/. af hele pandebredden. 2 ors, den forreste 

delvis indadbøjet, 2 ori. Pande og kinder ikke synlige i profil. 

Under øjnene er kinderne udviklede til konvekse og påfal- 

dende store plader. Mest karakteristisk for denne art er de 

lange, spidse vibrissehjørner, der når forbi 3. antenneled. Hos 

& afsluttes de med et kort, af tæt sammenstående børstehår 

bestående, horn, der er kortere, men stærkere opadbøjet end 

hos maura Meig. 2 dc, acr i 6 rækker og bagtil hurtigt ud- 

tyndende. Mellemskinneben uden tydelige børster. Glinsende 

sort art, uden metalskær, kun pandestribe og kindgruber 

matte. Vingeskæl smudsighvide med rand og hår brunsorte. 

2—2"/, mm. 

Larven er blad- og barkminerer på Asters (Aster) og Høge- 
urt (Hieracium). Den begynder i bladet med en hårfin, snart 
oversidig, snart undersidig gang, som gennemkrydser blad- 
skiven og slutter i midternerven nær bladbasis. Herfra går 
larven ned under overhuden i stilken, hvor gangen bliver bre- 
dere. Forpupning i minen nær stilkens basis. Sandsynligvis kun 
1 generation. Kendt fra Jylland (Rom hede v. Lemvig) og 
Falster (Bøtø). 

4. Tylomyza Hendel. 

Adskiller sig fra foregående slægt gennem de frem- 

adrettede orbitalhår. Ansigtsmidterkilen har, set for- 

fra, omtrent mellem 2. antenneled en rund knap- eller 
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vorteformet udvidelse. $ uden øvre frontorbitalbørster 

(ors) og uden hårpensel på vibrissehjørnet. 

Oversigt over arterne 

1. Kun 2 dc bag tværfuren, undtagelsesvis et kraf- 

tigere hår umiddelbart bag denne. Afstanden 

mellem r-m og m—m omtrent lig længden af m-m 

2. Ppihiguis. 

3 dc, r-m og m—m meget nærmere hinanden 

1. madizina. 

1. T. madizina Hendel. 

Panden omtrent kvadratisk, 1!/, gange så bred som øjet, 

træder i profil kun svagt frem helt fortil. Pandens sideplader 

tydeligt, hos Ø næsten vulstagtigt, ophøjede. Hos 3 mangler 

ors, i stedet findes flerradede, grove, fremadrettede orbital- 

hår, som når til 2. ori. Hos 2 4, sjældent 5, or, af hvilke kun 

den bageste er helt bagudbøjet. Orbitalhår sparsommere end 

hos &g. 3 de bag tværfuren, acr ikke ordnede i længderækker, 

på højde med 3. dc ca. 8 i bredden. Mellemskinneben med 2 

små, udstående børster. — En fuldstændig sort art. Pandens 

sideplader tydeligt glinsende. Brystets overside, scutellum og 

bagkroppen glinsende, ikke metalagtigt. Vingeskæl smudsig- 

hvide med mørkebrun til sort rand og behåring. 2—2!/, mm. 

Levevis ukendt. Der foreligger imagines fra Sjælland 
(Dyrehaven og Lyngby mose) og Bornholm (Allinge). 

2. T. pinguis Fallén (Fig. 25). 

Lig madizina med følgende undtagelser: Kun 2 dc bag 

tværfuren, foran 2. de kan undertiden 1 eller 2 hår være 

kraftigere, men de har en anden stilling og når aldrig 2. dc 

i styrke. Afstanden mellem r—-m og m—m er omtrent lig læng- 

den af m—m. 2—2!/, mm. 

Larven lever i korte gangminer på Cikorie (Cichorium 
intybus) og Mælkebøtte (Taraxacum officinale). Forpupning i 
minen. Hidtil kun kendt fra Sjælland (Dyrehaven & 18.VI. 
1884 (H. J. Hansen) og 3+?2 uden data (Coll. Stæger)). 

Bx 
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5. Phytobrå LIo0y: 

(Syn.: Dizygomyza Hendel). 

Oversigt over underslægterne og arterne 

Svingkøller hvides eller. Sule; kla 240 sols En en 

Svingkøller brune eller sorte (Amauromyza, s. 92) 

Lunula påfaldende højere end en halvcirkel, enten 

indsnøret fra siderne eller afsmalnende opefter 

(fig. 75). Antennebaser sidder tæt sammen. 

Kindplader udvidede på højde med lunula 

rr 77 RE RE Sa aq) FRR RE SEES SENE SNESES DERgEE 

Lunula nærmest halvcirkelformet, dog undertiden 

noget. højere end bred, (fig. S4 og 86).5 087 

Antennebaser mere eller mindre adskilte (fig. 84 

og 86). Lunula meget stor og bred, højere end 

det halve af pandens højde fra antennebasis til 

forreste. punktøje (fø: 854 08 SGYE 20 3 ls ne es 

Antennebaser tæt sammensiddende. Lunula rela- 

tivt lille, dens højde ”/, eller mindre af pande- 

Pandestriben mere eller mindre formørket. Ocellar- 

trekanten ikke trukket ud i en spids fortil (fig. 

384). Antenner hos & påfaldende store. Panden 

dobbelt så bred som øjet, med parallelle rande 

og bredere end høj (Dizygomyzå, s.87). 2032. 

Pandestriben lysegul. Ocellartrekanten trukket ud 

i en smal, trekantet spids, der strækker sig ned 

til lunula (fig. 86). Antenner hos $ ikke forstør- 

rede. Panden smallere end den dobbelte øjen- 

bredde, højden lig bredden eller noget større. 

Vingeskællets rand og behåring brune (Ic- 

Foro, "5 BO) SEES sr SS SEEDEDE NE SEES 

prsc kraftigt udviklede. Vingespidsen nærmere ud- 

mundingen af r,4, end af m;,+., (fig. 63—64). .. 

prsc mangler. Vingespidsen nærmere udmundingen 

ar grg end lse, oase Ao JOAN 

2: Å 

16. 

23. 

28. 
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3+0 dc. 2 ori. Sidste afsnit af m,4+, betydeligt kor- 

tere end næstsidste afsnit (fig. 63). Vingeskæl 

med snehvid rand og behåring. Bagkroppen hos 

åg gul med sort basis, hos 2 er 5. og 6. tergit gule 

og resten sort (Nemorimyza, s. 72)..... 1; 'posficatæ. 

3+1 dc. 2—5 ori. Sidste afsnit af m,4+, længere end 

næstsidste (fig. 64). Vingeskæl med lange, sorte 

BE ERE PISSE rs sb odde 2: terrans. 

Underkinder bagtil nedsænkede til ca. ”/, af øje- 

højden (fig. 70). Mesopleurer uden hår langs 

overkanten. Mellem den spidsvinklede mund- 

rand og prælabrum findes et epistom. Gruppens 

kendetegn: antenner og ansigt gult, kun 1 ors, 

pande og kinder ringformet synlige foran øjnene 

Eee SE RON I ARE. SODE Folk. 12: luteiceps. 

Underkinder "/,—"/, af øjehøjden. Mesopleurer med 

hår langs overkanten. Pande, antenner og ansigt 

ikke samtidigt gule. Epistom mangler (undtagen 

Ha MON FEDERER EET sales FØRSLET atol lars 8. 

Lår gule. ia-børster mangler, ia-partiet bagtil ube- 

harer 2 mm (Pras pede, SAT 3: hilarella. 

Lår sorte, højst spidserne mere eller mindre gule 9. 

re SAT HENT Den ol Fyens 10: 

Brystet med 3+0 dc, lår helt sorte (Calycomyza, 

BIRI Edet sake nl nes kort sb Aal TSA 14. 

Pandens sideplader skarpt afgrænsede fra pande- 

striben, denne smudsiggul til mørkebrun. Bag- 

kroppen glinsende brun til sort (Praspedomyza, 

SÆR KR 2 LANE SE MS håbe bod in dne 71, 

Pandens sideplader ikke skarpt afgrænsede indad. 

Pandestriben gul, eller hvis den er smudsiggul, 

da er bagkroppen overvejende brungul (/labia- 

FOF) CE obo AS TEN TSK Sad 1 de RR 12 

Antenner gule til gulbrune. Forreste lårpar med 

gule spidser. Kinder liniesmalle, underkinder "/, 

af øjehøjden. (fig. 66). 2oris Længde: 17/1, 

BENS sa reL rkdunn lee ER dne 5. mMOorio0o 



12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

11. 

10 

Antenner, i hvert fald 3. led, sorte. Forlårene uden 

gule spidser. Kinder synlige i profil, underkin- 

der !/, af øjehøjden (fig. 65). 3 ori. Længde: 

MAR 10 MØRE 40 BUS FE an BR VUE SR 4. monfalconensis. 

Pandestriben kraftigt lysegul. Den forreste af de 

2 ors bag midten af afstanden mellem vti og an- 

bones (EEN DAR sljsk BIT 1 SIR Er 13, 

Pandestriben smudsiggul. Den forreste af de to ors 

foran midten af afstanden mellem vti og antenne- 

basis (fig. 69). Pandestriben afsmalnende fortil, 

smallere end øjenbredden. Kinder liniesmalle. 

Bagkroppen overvejende gul. Lårspidser gule. 

USD 38503 18008 19 esse 7. labiatarum. 

Brystet og scutellum askegråt bestøvet. Bryst og 

bagkrop med grove hår. Bagkropsleddenes øvre 

bagrande smalt gule, bredest på siderne. Alle lår 

mel snle slidser, FEM S.I 8. verbascli. 

Brystet og scutellum glinsende sorte, uden grå be- 

støvning. Bryst og bagkrop med korte hår, den 

sidste glinsende sort, kun 6. tergit hos 2 med gul 

bagrand. Lår helt sorte. 2mm....40 6. flavifrons. 

Pandestriben og brystets overside sort. 3—4 ori. 

Vingeskæl med brunsort rand og behåring. Vinge- 

basis umed brune rer LES. AD RR 10. gyrans. 

Pandestriben og brystets sider svovlgule. Kun 2 ori 15. 

Vingeskæl med brun rand og sorte hår. 3. antenne- 

led rundt. Antennegruber gule. 2!/, mm 

9. artemisiae. 

Vingeskæl med hvid rand og behåring. 3. antenne- 

led bredere udadtil. Antennegruber brunsorte. 

LIST fer EA + 7" TERRE SST NEL SE TET SE SOE SOE STRÆDE ENE 11. humeralis. 

Skinneben helt "gule, prse utydelige; 2... ; 14. cingulata. 

Skinneben i det mindste sorte!basalt 5.4. 2000 17; 

Alle lår med den yderste !/,—1/, gule. Pandestriben 

fortil sort, bagtil gul. Kindplader og ocellartre- 

kant glinsende svovlgul, den sidste med sort 

midterplet, de første brunlige langs øjnene. 
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19, 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

71 

Vingeskæl med lysebrun rand og mørkebrune 

hår. 3. antenneled rundt. Lunula med sortagtig 

bundfarve, men hvidligt glinsende..... 17.….muscina. 

Lårene højst med smalle, gule spidser ......... 18. 

Vingeskæl med hvid til gullig rand og behåring 19. 

Vingeskæl med brun rand og brune hår ....... 22. 

Sidste afsnit af m,4, omtrent af længde som næst- 

sidste (fig. 73). Notopleurer og bageste del af 

skuldrene svovlgule. Brystet mat. 3+0 dc. Alle 

llsipidser hytte ros shaman adlet 16. lateralis. 

Sidste afsnit af m;4, 17/,—2 gange længere end det 

nærmest foregående (fig. 71—72). Notopleurer 

hokturusget: brunlige issiu ble ss brusen dine dre 20. 

Kun forlår gule i spidsen. m—m beliggende lige un- 

der udmundingen af r, (fig. 72). 2 ori. I reglen 

ERNE SEE, REE ES SR sl del 15, incisa. 

Alle lår tydeligt gule i spidsen. m-m udenfor ud- 

mundingen af r, (fig. 71).' Normalt 3+0 de: 21. 

3. dc umiddelbart bag tværfuren og omtrent af 

Samme Styrkersom Adels 53. svede 20. semiatra. 

3. de noget længere bag tværfuren og kortere og sva- 

uke Be OC stars  anobtt anus 70 db 5. allra, 

acr i 4 rækker. Øjne i profil stærkt fremhvælvede. 

Pande og kinder træder i profil ikke frem foran 

RENE 100: ag IR Hads obs 18. pseudopygmina. 

acr i 6 rækker. Øjne ikke stærkt hvælvede. Pande 

og kinder træder svagt eller slet ikke frem foran 

øjnene. Forlår med citrongule spidser.. 19. pygmaea. 

ager 1 6-8 uregelmæssige rækker 05 sndlnens: 24. 

Er SATIRE TAS FÆRRE «0 sen Ret AB 

Brystet sort og noget glinsende, kun svagt blågråt 

bestøvel. Alle lår med gulé spidser ….. .…. 23.  1FGEOS. 

Brystet tæt blågråt bestøvet. Kun forlår med gule 

spidser. Pandestribe sortbrun ........ 26. sonderupli. 

SARle JAR Med" RE KOKIBET 2 10 ban dmi g ARE RD 26. 

Kun forlår med gule spidser, de 4 bageste næsten 



26. 

27, 

28. 

29. 

12 

Bagkropsleddenes bagrande gule, de forreste led 

også mere eller mindre gule på siderne. Brystet 

mat blågrå. Notopleurer brungule til bleggule 

25. Morosa. 

Bagkroppen glinsende sort. Brystet sort, noget 

glinsende. Notopleurer sortbrune .... 22. caricicola. 

Pandens sideplader, bryst og scutellum af næsten 

ren sort grundfarve, uden bestøvning og tydeligt 

Blilhsende 5 JESS HELTE RER RENE 21. bimaculata. 

Sideplader ikke glinsende sorte. Brystet tydeligt 

askegråt til blågråt bestøvet, mere eller mindre 

mat. Bagkropsleddene med gule bagrande, den 

gule farve udbreder sig mere eller mindre kraftigt 

på sidernesabde første led 211105. | ANSE 24. luctuosa. 

Palper sorte. 3—4 ori. Kinder bredt synlige foran 

bjnene (JE SB SEN 2 se) en she nen 27 ven pia: 

Palper gule. 2 ori. Kinder ikke synlige i profil (fig. 

SSD rer 115 JO 3 6 4 28. geniculata. 

3. antenneled længere end bredt (fig. 88). Brystet 

gråt bestøvet, ikke glinsende sort. acr i 4 regel- 

mæssige rækker. Pande og kinder træder i profil 

bredt frem foran.gjnene.. 3540-90. 0; 29. abnormalis. 

3. antenneled rundt (fig. 89). Brystet glinsende. 

acr uregelmæssige, i 5—7 rækker. Pande og kin- 

der træder mindre tydeligt frem foran øjnene. 

Lunula med næsten firkantet omrids. 1!/,—2!/, 

FR. SEE FERGEL AOR SOMEE bader Seler. SELE 30; lamii: 

Underslægt: Nemorimyza' Frey: 

1. Ph. posficata Mejgen (Fie. 63 08 7: 

Pande og kinder træder ikke frem foran øjnene. Panden 

foroven omtrent af bredde som øjet. 2 ors + 2 ori. 3. de umid- 

delbart bag tværfuren. acr i 6 rækker. — Panden matsort, 

lunula hvidligt glinsende, antenner og palper sorte. Brystets 

overside sort. Bagkroppen hos $ gul med sort basis, hos 2 

helt sort eller med gulbrun spids. Ben brunsorte med smalt 

gule knæ. Vingeskæl med hvid rand og hvide hår. 2!/,—3 mm. 
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Larven lever i store brune flademiner på Gyldenris (Soli- 
dago). 2 generationer, juli—-aug. og aug.—okt. Kendt fra Jyl- 
land (Gejsing og Jelling) samt fra flere lokaliteter på Bornholm. 

Ø å 
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Fig. 63. Vinge af Phytobia (Nemorimyza) posticata Meig. (Hendel). 

Underslægt Phytobia Lioy. 

2. Ph. errans Meigen (Fig. 64). 

Pande og kinder træder ikke frem foran øjnene. Panden 

foroven 2 gange øjebredden, bredden foroven lig højden, 

nedadtil afsmalnende til ca. 1!/, gange øjebredden. 2 ors+ 

2 ori. 3+1 dc, acr i 10 uregelmæssige rækker. Mellemskinneben 

med 2 udadrettede børster. Sidste afsnit af m,4, 1!/, gange 

længere end næstsidste. — Panden grafitsort, pandestriben 

mat, sidepladerne noget glinsende. Lunula rødbrun med hvid 

bestøvning. Antennerne mørkt rødbrune til sorte. Brystet 

nn 
ne ESC FRODE 
mm 

"ir FE CUS) (RRS (EGER uememnunttt FESSS AN Ås 

Fig. 64. Vinge af Phytobia (Phytobia) errans Meig. (Hendel). 
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glinsende sort, oversiden og scutellum dog askegråt bestøvet. 

Bagkroppen begsort, noget glinsende. Ben brunsorte, skinne- 

ben og tarser noget lysere. Vingeskæl smudsighvide med brun 

rand og lange mørkebrune eller sorte hår. 32/, mm. 

Levevis ukendt. Der foreligger kun en 2 fra have i Køben- 
havn 1. aug. 1906 (Coll. Lundbeck). 

Underslægt Praspedomyza Hendel. 

3. Ph..hilarella Zetterstedt. 

Panden foroven 1?”?/,—2 gange så bred som øjet, bredden 

foroven lig højden. I profil træder pande og kinder frem foran 

øjnene som en smal ring. 2 ors + 2 ori. Underkinder på midten 

ca. ”/, af øjehøjden. 3. antenneled rundt og ret stort. 3+1 dc, 

ia og prsc mangler, ia-partiet bag 2. dc uhåret. m, +, udmunder 

ved vingespidsen. — Pande og antenner gule. Lunula, ansigtet, 

kindgruber og den nederste del af baghovedet silkeagtigt 

hvidgule. Brystets overside og scutellum sort med mørk 

askegrå bestøvning, siderne delvis gule. Bagkroppen mørke- 

brun til sort, overvejende skinnende, hos 2 har 6. tergit bred, 

gul bagrand og de foranliggende smallere lyse sømme. Vinge- 

skæl hvidlige med mørkebrun rand og behåring. Ben bleggule. 

2 mm. 

Larven minerer i Ørnebregne (Pteridium). Den danner en 
kort (under 4 cm), oversidig gangmine langs bladranden. 
Minen er fundet en enkelt gang på Bornholm (Rønne, snoren, 
1932). Imagines er ikke kendt her fra landet. 

4. Ph. monfalconensis Strobl (Fig. 65). 

Pande og især kinder træder i profil bredt frem foran 

øjnene. Panden foroven 2 gange øjebredden, fremadtil af- 

smalnende, højden lig bredden. Lunula dybt liggende under 

pandestribens forreste, opsvulmede kant. Sideplader valk- 

formet adskilt fra pandestriben. 2 ors, den forreste indad- 

rettet, 2—3 ori. 3. antenneleds længde noget større end bred- 

den. 3+1 kraftige dc, acr i 4—5 uregelmæssige rækker. Mel- 

lemskinneben uden udstående børster. — Hovedet sort, pande- 

striben dog mørk rødbrun til sortbrun, mat og noget gråligt 
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bestøvet. Bryst og scutellum sort glinsende med svag be- 

støvning, bagkrop glinsende sort. Ben sorte. Vingeskæl hvid- 

grå med mørkebrun rand og behåring. 1?/,—2?/, mm. 

Levevis ukendt. I Wistneis samling en 2 fra Sottrup skov 
i Sønderjylland 8. juni 1894. 

Fig. 65. Hoved i profil af Phytobia (Praspedomyza) monfalconensis 

Strobl. (Hendel). Fig. 66. Hoved i profil af Phytobia (Praspedomy- 

za) morio Brischke. (Hendel). 

5. Ph. morio Brischke (Fig. 66). 

Pande og kinder ikke synlige i profil. Panden foroven 1!/,— 

1!/, gange øjebredden, fremadtil afsmalnende til øjebredde, 

højden fra lunula lig bredden foroven. Sideplader som lister 

ophøjede over pandestriben. 2 ors + 2 ori. 3. antenneled rundt. 

3+1 dc, de to forreste kortere, acr i 4—5 rækker. Mellem- 

skinneben uden udstående børster. Sidste afsnit af m,…, 

3 gange så langt som næstsidste. 1!/,—1?/, mm. Hovedet sort, 

pandestriben mat, sideplader glinsende. Lunula hvidgrå, 

antennegruber mørkebrune. 3. antenneled lyst orangegult. 

Brystets overside, scutellum og bagkroppen glinsende sorte, 
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2 med gul bagrand på 6. led. Ben brune, spidserne af forlårene 

dog smalt gule. Vingeskæl smudsighvide med brun rand og 

mørkebrune hår. Ca. 1!/, mm. 

Larven lever i blade af Skovmærke (Asperula odorata) og 
arter af Snerre (Galium), især Hvid Snerre (G. mollugo). Mi- 
nen er en gradvis bredere gang, hvis slyngninger kan lægge 
sig helt op til hinanden og danne en flademine, som omfatter 
hele bladet. I begyndelsesgangen ligger ekskrementerne i 
korte rækker, skiftevis til højre og venstre, senere uregel- 
mæssigt strøede. Larven forlader minen fra bladets under- 
side og forpupper sig i jorden. 2 generationer, maj—juni og 
aug.—sept. Arten er hidtil konstateret forekommende på 
Langeland, Sjælland og Lolland. 

Underslægt Trilobomyza Hendel. 

6. Ph. flavifrons Meigen (Fig. 67 og 68). 

Pande og kinder træder ganske smalt frem foran øjnene. 

Panden foroven 1!/, gange øjebredden, nedad til lunula 

næsten parallelrandet, derefter noget afsmalnende. 2 ors+ 

3 ori. 3. antenneled rundt. 3+1 dc, acr i 4—5 uregelmæssige 

rækker. Sidste afsnit af m,4…, 2!/,—3 gange længere end næst- 

sidste. Mellemskinneben uden børster. — Pande, kinder og 

kindgruber lysende gyldengule, pandestribe mat, sideplader 

glinsende. Lunula hvidgul. Antenner noget mørkere end 

panden. Ansigtet sortbrunt. Bryst, scutellum og bagkrop 

sorte, de to første noget glinsende, den sidste tydeligt glin- 

sende. Ben begbrune til sorte, forlår med smalt gule spidser. 

Vingeskæl hvide med brun rand og brune hår. 2 mm. 

Veten 

SKA g 
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Fig. 67. Vinge af Phytobia (Trilobomyza) flavifrons Meig. (Hendel). 
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Larven lever i hvide gangflademiner på adskillige planter 
af Nellikefamilien (Caryophyllaceae), såsom Fladstjerne (Stel- 
laria), Limurt (Silene), Hønsetarm (Cerastium), Trævlekrone 
(Lychnis), Pragtstjerne (Melandrium) og Sæbeurt (Saponariad). 
Larven forlader i reglen minen fra bladets overside og for- 

Fig. 68. Hoved i profil af Phytobia (Trilobomyza) flavifrons Meig. 

(Hendel). Fig. 69. Hoved i profil af Phytobia (Trilobomyza) labiata- 

rum Hend. (Hendel). 

pupper sig i jorden. 2 generationer, maj-juni og aug.—sept. 
En almindelig of udbredt art, der er taget som mifier eller 
imagines i Jylland samt på Fyn, Langeland, Sjælland, Bogø, 
Lolland, Falster og Bornholm. 

7. Ph. labiatarum Hendel (Fig. 69 og 79). 

Pande og kinder træder ikke frem foran øjnene. Panden 

foroven 1!/, gange øjebredden, fremadtil stærkt afsmalnende, 

tydeligt højere end bred. Lunula dybt liggende under den 

valklignende forkant af pandestriben. 2 ors + 2 ori. 3. antenne- 

led rundt og ret lille. 3+1 dc, acr i 4 uregelmæssige rækker. 

Mellemskinneben uden børster. Sidste afsnit af m,4, 2!/,—3 

gange længere end næstsidste. — Pandestribe mat, mørkt 

voksgul til smudsiggul, sideplader glinsende. Lunula og an- 

sigtet rødbrunt til sort. 2. og 3. antenneled delvis gulbrune 
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til rødbrune. Brystets overside grafitsort og glinsende, skul- 

dre og notopleurer læderbrune, mesopleurer gult kantede 

foroven og forneden. Bagkroppen overvejende gul til læder- 

brun, især hos &. Ben sorte, skinneben og tarser rustbrune. 

Vingeskæl hvide med gul rand og brune hår. 2!/, mm. 

Larven lever i gangflademiner på adskillige læbeblomstrede 
planter (Labiatae), såsom Skjolddrager (Scutellaria), Hanekro 
(Galeopsis), Tvetand (Lamium) og Galtetand (Stachys). For- 
pupning i jorden. 2 generationer, juli—-aug. og sept. Som fore- 
gående art almindelig og udbredt: Jylland, Fyn, Langeland, 
Sjælland og Lolland. 

8. Ph. verbasci Bouche. 

Pande og kinder i profil smalt synlige. Panden foroven 

1:/, gange øjebredden, parallelrandet og med højden lig bred- 

den. Lunula ligger noget nedsænket under den vulstformede 

forkant af pandestriben. 2 ors + 2—3 ori. 3+1 dc, acr i 4 uregel- 

mæssige rækker. Afstanden mellem r—-m og m—m lig længden 

af m—m. Sidste afsnit af m,4+, dobbelt så langt som næstsidste. 

— Hovedet svovlgult eller æggeblommegult, kun ansigtet og 

antennegruberne brune til sortbrune og ocellartrekanten og 

baghovedet sorte. Palper kaffebrune. Pandestriben mat, side- 

plader glinsende. Bryst og scutellum grafitsorte, askegråt 

bestøvet, men noget glinsende. Mesopleurer med gule kanter. 

Bagkroppen glinsende begsort, alle tergiter med brede, gule 

bagrande, også siderne gule. Ben sorte, alle lår med gule 

spidser, skinneben og tarser rødbrune. Vingeskæl hvidgule 

med gul rand og mørkerøde til sorte hår. 3 mm. 

Larven lever i oversidige gangflademiner på Kongelys 
(Verbascum) og Brunrod (Scrophularia) og forlader minen fra 
undersiden. Forpupning i jorden. 2 generationer, juni—juli 
og aug.—sept. Almindelig og ret udbredt: Langeland, Sjæl- 
land, Lolland og Bornholm. 

Underslægt Calycomyza Hendel. 

9. Ph. artemisiae Kaltenbach (Fig. 80). 

Pande og kinder smalt, men tydeligt, synlige foran øjnene 

i profil. Panden foroven 1!/, gange øjebredden, fremadtil af- 
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smalnende til øjebredde. Lunula dybt liggende under den 

fortykkede forkant af pandestriben. Sideplader tydeligt op- 

højede over pandestriben. 2 ors, den forreste noget indad- 

rettet, 2 ori. 3. antenneled rundt. 3+1 dc, acr i 6 rækker. 

Mellemskinneben med 2 børster, der dog ikke altid er tyde- 

ligt udviklede. Sidste afsnit af m,4…, 2!/, gange længere end 

det næstsidste. — Hovedet gult med sorte antenner og palper. 

Brystets overside glinsende sort med brede, gule sidestriber. 

Bagkroppen glinsende begsort til sortbrun, tergiterne med 

gule bagrande, dog ikke på 6. tergit. Bagrandene bredest hos 

&. Ben sorte, kun forlår med smal gul spids. Vingeskæl hvide 

med brun rand og rødbrune til sorte hår. 2—2!/, mm. 

Larven lever i hvide gangblæreminer på Bynke (Artemisia) 
og Hjortetrøst (Eupatorium). Ekskrementerne ligger i blære- 
minen i små, brune hobe. Larven forlader minen fra oversiden 

og forpupper sig i jorden. 2 generationer, juni og aug.—sept. 
Jylland, Fyn, Sjælland og Lolland. 

10. Ph. gyrans Fallén (Fig. 76). 

Pande og kinder kun oventil svagt synlige foran øjnene, 

der på højde med antennerne er stærkt hvælvede. Panden 

foroven 1!/, gange øjebredden, fremadtil afsmalnende til øje- 

bredde. Sideplader skarpt afsatte fra pandestriben. 2 ors + 

3—4 ori. 3 lige stærke dc bag tværfuren, acr i 4 uregelmæssige 

rækker. Sidste afsnit af m,44 3!/,—4 gange længere end næst- 

sidste. — Hoved, antenner og palper sorte; pandestriben mat, 

sideplader glinsende. Bryst og scutellum glinsende sorte. Bag- 

kroppen hos g matsort med undtagelse af 6. tergit, hos 2 er 

bageste halvdel glinsende sort. Benene sorte. Vingeskæl 

smudsighvide med sortbrun rand og hår af samme farve. 

137 mm: 

Larven lever i gangpletminer på Klokke (Campanula) og 
Rapuntsel (Phyteuma). Minen begynder med en smal gang, 
som siden forsvinder i den store, hvide, oversidige pletmine. 
Larven forlader minen fra oversiden og forpupper sig i jorden. 
Sandsynligvis kun 1 generation, juli-aug. Hidtil kun kendt 
fra enkelte lokaliteter på Lolland, hvor Sønderup har klækket 
ialt 5 imagines fra miner af Campanula. 
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110'Ph-hkumeralis vv: Røseér. 

Adskiller sig fra 9. artemisiae på følgende punkter: 3. an- 

tenneled er større, ikke økseformet udvidet og med noget 

konkav overside. Kinder noget bredere og tydeligt synlige i 

profil. acr i 4 rækker. Alle frontorbitalbørster står på sorte 

punkter, der ofte er forbundet ved et brunsort længdebånd 

langs øjeranden. Brystet stærkere glinsende. Lyse bagrande 

på tergiterne mangler eller er meget utydelige. Vingeskæl 

hvide med rand og hår af samme farve. 1—1!/, mm. 

Larven lever i hvide, oversidige gangflademiner på Tusind- 
fryd (Bellis perennis) og Asters-arter. Larven laverset snit i 
overhuden, men forlader ikke minen og fæster sig til den sidst 
afsatte ekskrementhob og forpupper sig derefter. 2 generatio- 
ner, juni og sept.—okt. Flere lokaliteter på Sjælland og Falster. 

Underslægt Cephalomyza Hendel. 

T2; Plelaterteps: Henidet (Fid. 70): 

Pande og kinder træder i profil stærkt frem foran øjnene. 

Panden foroven 2 gange øjebredden. 1 ors+3—4 ori, den 

sidste placeret midt på sidepladerne, den første ved inder- 

kanten. 3. antenneled ægformet tilspidset. 3+1 dc, acr i 3—4 

Fig. 70. Hoved i profil af Phytobia (Cephalomyza) luteiceps Hend. 

(Hendel). 



81 

uregelmæssige rækker. Mellemskinneben uden børster. Sidste 

afsnit af m,4+4 dobbelt så langt som det næstsidste. — Hele 

hovedet gyldengult, kinder og ansigtet hvidt skinnende. 

Ocellartrekant, det øverste af baghovedet og tindinger sorte. 

Bryst, scutellum og bagkrop sorte, de to førstnævnte matte 

og askegråt bestøvet, den sidste glinsende, især i den bageste 

halvdel. Ben lysegule med mere eller mindre udbredt sort- 

brun tegning. Vingeskæl hvide med gul rand og behåring. 

2 mm, 

Levevis ukendt. Kendt fra 3 lokaliteter i Københavns om- 
egn (Charlottenlund 2, Damhusmosen 2 IV.1878 og Dyrehaven 
gå 4.VI11.1884). 

Underslægt Poémyza Hendel. 

13: PH air Meisen (Fie 70). 

Pander og kinder ikke synlige i profil. Øjne stærkt hvæl- 

vede ved antennebasis. Panden foroven 1!/,—1Z/, gange øje- 

bredden. Højden fra antennebasis til issen lig bredden for- 

oven. Sideplader listeformet ophøjet over pandestriben; de 

er næsten parallelrandede, foroven "/, af pandebredden, på 

højde med midten af lunula noget bredere, nemlig ca. ”/, af 

pandebredden på dette sted. 2 ors + 2 ori. 3 dc bag tværfuren, 

den 3. placeret umiddelbart bag tværfuren og er kortere og 

svagere end de to andre; acr i 6—7 uregelmæssige rækker. 

Sidste afsnit af mz44 1!/, gange længere end næstsidste. — 

Hoved, antenner og palper sorte, sideplader glinsende. Bryst 
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Fig. 71. Vinge af Phytobia (Poémyza) atra Meig. (Hendel). 
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og bagkrop glinsende sorte, den sidste med eller uden gule 

bagrande på tergiterne. Ben sorte, alle lår med citrongule 

spidser. Vingeskæl hvide eller gullige med rand og behåring 

af samme farve. 1?/,—23/, mm. 

Larven lever i langstrakte, hvide flademiner på Tagrør 
(Phragmites communis) og Kanariegræs (Phalaris arundina- 
cea), men sandsynligvis også på andre græsser, da man ofte 
træffer imagines på græsmarker. Forpupning i minen. Kendt 
fra flere lokaliteter i Jylland og på Sjælland. 

14. Ph. cingulata Zetterstedt. 

Pande og kinder træder som en bred ring frem foran øj- 

nene. Panden foroven 2 gange øjebredden. Lunula gaffel- 

formet, når med spidsen til midt mellem forreste punktøje 

og antennebasis. Sideplader på højde med lunula stærkt ud- 

videde i bredden. 2 ors, af hvilke kun den forreste er helt 

bagudrettet, 2 ori. 3. antenneled ovalt. 3+1 dc, acr i 4 uregel- 

mæssige rækker. — Pandestribe lysegul. Tindinger brunsorte, 

sideplader frem til 2. ors af samme farve. Bageste øjerand 

ved vte brun. Nederste del af baghovedet bredt gul. Lunula 

hvidgul. 1. og 2. antenneled gule, 3. brunsort. Ansigt og an- 

tennegruber hvidgule. Palper, bryst og bagkrop brunsorte, 

brystet mat, bagkroppen glinsende. Tergiterne med gule bag- 

rande, bredest på 6. tergit. Ben gule med skinneben og tarser 

gulbrune. 

Levevis ukendt. Et par eksemplarer fra Jylland (Randers 
og Aarhus). 

15. Ph. incisa Meigen (Fig. 72). 

Forveksles let med Ph. atra Meig., men afviger fra denne 

på følgende punkter: panden 2 gange øjebredden, fremadtil 

næsten parallelrandet; lunula høj, gaffelformet, dens sider 

konkavt indbugtede. Undertiden findes også en 3. ori. — 

3+1 dc, 3. og 4. veludviklede, skønt noget kortere end 1. og 2. 

acr i 6 uregelmæssige rækker. Sidste afsnit af m;4, 1!/,—2 

gange så langt som næstsidste. — Hoved matsort med sorte 

antenner og palper. Brystets overside noget mat eller fedtet 

glinsende, ikke gråt bestøvet. Mesopleurer smalt gule langs 



h mn w 
ud LKSE sker 

Uret fo N 
t sun 

rent sutenssmaasnimt 

Fig. 72. Vinge af Phytobia (Poémyza) incisa Meig. (Hendel). 

randen. Bagkroppen glinsende sort. Ben sorte, forlår med 

smalt gule spidser. 2"/, mm. 

Larven lever i blæreminer på adskillige græsser som Bjerg- 
Rørhvene (Calamagrostis epigeios), Alm. Rajgræs (Lolium pe- 
renne), Ager-Hejre (Bromus arvensis), Kanariegræs (Phalaris 
arundinacea) m. fl. Forpupning i minen. 2 generationer, maj— 
juni og aug.—sept. Synes at være en almindelig og udbredt 
art, kendt fra Jylland, Sjælland, Lolland og Bornholm. 

16. Ph. lateralis Macquart (Fig. 73 og 78). 

Pande og kinder træder svagt frem foran øjnene undtagen 

ved antennebasis, hvor øjnene er stærkt fremhvælvede. 

Panden 1!/,—1!/, gange øjebredden, fremadtil afsmalnende, 

højden større end bredden. Sideplader ophøjede, på højde 

med lunula stærkt udvidede. 2 ors, den forreste bagudbøjet, 

2—3 ori. 3 dec bag tværfuren, den forreste kortere. acr i 6 
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Fig. 73. Vinge af Phytobia (Poémyza) lateralis Macq. (Hendel). 
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uregelmæssige rækker. Sidste afsnit af m;4, 1!/, gange læn- 

gere end næstsidste, men kan også være kortere. — Pande- 

striben mat lysegul, men formørket ovenfor den svovlgule 

lunula. Sideplader svovlgule, glinsende, men kan også være 

formørkede ved øjeranden. Ansigtet sort, noget gråt bestøvet, 

antenner og palper sorte. Brystet og scutellum sorte og gråt 

bestøvede. Følgende partier er glinsende svovlgule: øverste 

del af skuldre, notopleurer, mesopleurer på den øverste og 

den nederste del, en plet foran vingebasis samt en bred ring 

omkring basis af vingeskæl, der selv er helt hvidgule. Bag- 

kroppen glinsende sort med gule bagkanter på tergiterne, 

bredest på de forreste. Ben sorte, alle lår med brede, lysegule 

spidser. 2—2!/, mm. 

Larven lever i langstrakte miner på Alm. Kvik (Agropyron 
repens) og Hjelme (Ammophila) samt andre græsser. Forpup- 
ning i jorden eller minen. 2 generationer, juni-juli og aug.— 
sept. Udbredt: Jylland, Sjælland, Lolland og Falster. 

17. Ph. muscina Meigen. 

Pande og kinder ikke synlige foran øjnene. Panden for- 

oven 1!/,—2 gange øjebredden, fremadtil afsmalnende til øje- 

bredde. Sideplader ophøjede, skarpt afgrænsede fra pande- 

striben. 2 ors + 2—3 ori. 3. antenneled rundt. 3+—+1 dc, de to 

forreste svage, acr i 6 uregelmæssige rækker. Sidste afsnit af 

m24+4 1!/, gange så langt som næstsidste. — Pandestriben 

læderbrun til sortagtig, i den øverste del mere eller mindre 

gul, sideplader glinsende svovlgule. Ansigt, antenner og pal- 

per sorte. Mesopleurer med gul søm. Bagkroppen mere eller 

mindre gul eller brunlig på siderne ved basis, hos g er ofte 

hele den basale halvdel gul. Alle tergiter med gule bagrande, 

hos Q2- bredest. på6. tergit.: Lår sorte,:; denvydersté trediedel 

eller halvdel gul. Vingeskæl hvide med brun rand og lyse- 

brune til mørkebrune hår. 1!/,—2 mm. 

Larven lever i lange, stærkt udvidede gangminer på græs- 
ser som for eksempel Festgræs (Hierochloé) og Rørhvene 
(Calamagrostis). Forpupning i jorden. Formodentlig 2 gene- 
rationer, juni-aug. Sjælland (Dyrehaven og Vemmetofte) og 
Bornholm (Allinge). 
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18. Ph. pseudopygmina Hering. 

Arten er hos Hendel slået sammen med pygmaea Meig. 

Kan adskilles fra denne ved de i oversigten nævnte forskelle: 

acr i 4 rækker, pande og kinder ikke synlige foran øjnene, 

øjne stærkt fremhvælvede. 

En Q fra Coll. R. W. Schlick uden data er af forf. med ? 
henført til denne art. Øjnene er stærkt hvælvede og acr i 4 
rækker, men såvel pande som kinder tydeligt synlige foran 
øjnene. Bestemmelsen er altså noget usikker. 

19. Ph. pygmaea Meigen (Fig. 74 og 75). 

Adskiller sig fra incisa Meig. ved følgende karakterer: 

Panden foroven kun 1!/,—1?/, gange så bred som øjet, frem- 

Fig. 74. Hoved i profil af Phytobia (Poémyza) pygmaea Meig. 

(Hendel). Fig. 75. Hoved set forfra af Phytobia (Poémyza) pyg- 

maea Meig. (Hendel). 

adtil tydeligt afsmalnende. Lunula høj, på midten stærkt 

indsnøret af de udvidede sideplader. acr i 6 rækker. Sidste 

afsnit af m;44 3 gange så langt som næstsidste. Sideplader 

farvede som hos atra Meig. Lunula mat, sort, fint granuleret. 

Bryst, scutellum og bagkrop glinsende sorte, tergiterne sjæl- 

dent med meget smalle, gule bagrande, hos 29 har dog 6. ter- 

git citrongul bagrand. Kun forlår med gule spidser. 1?/,— 

271, mm. 
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Fig. 76—81. Miner af 76. Phytobia (Calycomyza) gyrans Fall. på 

Nælde-Klokke (Campanula trachelium), 77. Phytobia (Nemorimyza) 

posticata Meig. på Gyldenris (Solidago virga-aurea), 78. Phytobia 

(Poéæmyza) lateralis Macq. på Alm. Kvik (Agropyron repens), 

79. Phytobia (Trilobomyza) labiatarum Hend. på Døvnælde (La- 

mium album), 80. Phytobia (Calycomyza) artemisiae Kalt. på 

Gråbynke (Artemisia vulgaris) og 81. Liriomyza amoena Meig. på 

Drue-Hyld (Sambucus racemosa). (Orig.). 
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Larven lever i flademiner på adskillige græsser, ofte flere 
larver i samme mine. Formodentlig 2 generationer, juli—aug. 
Der foreligger kun 1 3 fra Randers II1I.1883 (H. J. Hansen). 

20." Ph/'semiafa Hendel. 

Adskiller sig fra atra Meig. derved, at kinderne er noget 

bredere, ofte mere eller mindre synlige foran øjnene. 3. dc 

kraftigt udviklet og næppe kortere end de foregående. De 

fem første bagkropsled med skarpt afsatte og ret brede, gule 

bagrande. Alle lår med lysegule spidser. Sidste afsnit af m;+4, 

dobbelt så langt som næstsidste. 2 mm. 

Levevis ukendt. Kun 1 2 fra Damhusmosen (v. København), 
V.1880 (Coll. R. W. Schlick). 

Underslægt Dizygomyza Hendel. 

21. Ph. bimaculata Meigen. 

I profil er hovedet, incl. øjnene, trukket kraftigt frem, så 

panden kun er synlig foran øjnene i selve vinkelspidsen. 

Panden foroven dobbelt så bred som øjet, noget bredere end 

afstanden til antennebasis. Lunula bred. Sideplader liste- 

formet ophøjede. 2 ors + 2 ori. 3. antenneled stærkt forstørret 

hos &$ (som i fig. 83), nærmest rektangulært. 3—+1 dc, acr i 

4 rækker, men med adskillige overtallige hår, som undertiden 

kan synes at danne en 5. eller 6. række. Sidste afsnit af m24, 

højst 1!/, gange så langt som næstsidste. — Hoved med an- 

tenner og palper sorte, lunula hvidskinnende. Bryst og scu- 

tellum glinsende sorte, svagt bestøvede. Bagkroppen glinsende 

sort til rødlig sortbrun, alle tergiter med smalle gule bagkan- 

ter. Siderne på de 4 første tergiter kraftigt citrongule eller 

rødgule; denne farve kan undertiden brede sig, så de 3 første 

tergiter er helt gule. Ben sorte, forlår med gule spidser. 

2—21/, mm. 

Larven lever i lange, hvidgrønne gangminer, der først er 
undersidige, siden oversidige, i arter af Frytle (Luzula). For- 
pupning i minen nær bladbasis. Formodentlig kun 1 genera- 
tion, larven forekommer om efteråret. Udbredt: Jylland, 

Sjælland, Lolland og Bornholm. 
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22. Ph. caricicola Hering. 

Ligner foregående art, men pandestriben mere brunlig og 

mat. Sideplader gulbrune, mørkere ved øjeranden. Bryst og 

scutellum sorte, noget glinsende, men den grå bestøvning 

dæmper glansen. Bagkroppen glinsende sort, tergiterne uden 

gule bagrande og uden gulfarvning på siderne. Ben sorte, 

alle lår med gule spidser. 2 mm. 

Larven i blade af Star (Carex). Sjælland (Utterslev Mose, 
1 $ V.1877, ex p.) og Lolland (Skåningshave, 1 $ 1.VI111,1936, 
l. i Carex silvatica). 

23. Ph. iraeos Robineau-Desvoidy. 

Ligner de to foregående. Forskelle: acr i 7—8 rækker, 

pandestribe mat gul, fortil på midten mere sort, sideplader 

mørkere, lunula hvidskinnende. Brystet sort med mørkegr: 

bestøvning, kun foran scutellum noget glinsende. Bagkroppen 

glinsende sort, uden gule bagrande på tergiterne. Ben sort- 

brune, alle lår med gule spidser. Ca. 2 mm. 

Larven lever i lange, hvide miner i bladene af Gul Iris 

(Iris pseudacorus). Forpupning i minen. 2 generationer, maj— 
juni og sept.—okt. Flere Steder på Fyn, Sjælland og Lolland. 

'é 

/ 

5? / 

i; 
bene N n 

ØS ) 

Fig. 82. Hoved i profil af Phytobia (Dizygomyza) luctuosa Meig. 2. 

(Hendel). 
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24. Ph. luctuosa Meigen (Fig. 82—83). 

Ligner bimaculata Meig. med undtagelse af, at sidepladerne 

ikke er glinsende, men helt matte, og brystet og scutellum 

med blygrå til askegrå bestøvning, som dog ikke helt dæmper 

glansen. 2—2!/, mm. 

Larven lever i smalle, oversidige, hvidgrønne gangminer, 
der er svære at få øje på, på Håret Star (Carex hirta) og 
Lyse-Siv (Juncus effusus). Minen begynder i reglen i blad- 
spidsen og strækker sig til bladbasis; larven fortsætter der- 
efter til bladskeden uden at æde og her forpupper den sig. 
Ekskrementerne bæres på kroppen og aflægges med lange 
mellemrum i store klumper. Kun 1 generation observeret, 
juni-aug. Jylland og Lolland. 

,, <er 

Fig. 83. Hoved i profil af Phytobia (Dizygomyza) luctuosa Meig. g. 

(Hendel). 

25. Ph. morosa Meigen (Fig. 84). 

Lig foregående. Sidste afsnit af m,4+, 1!/,—1"/, gange længere 

end næstsidste. Hoved og antenner sorte til sortbrune, men 

pandens sideplader med hvidlig belægning. Bryst og scutel- 

lum sorte med grå bestøvning (hos f. suturalis Hend. er noto- 

pleurer lyst bleggule). Ben sorte, alle lår med gule spidser. 



90 

Fig. 84. Hoved set forfra af Phytobia (Dizygomyza) morosa Meig. 

(Hendel). 

Bagkroppen sort, bagtil stærkt glinsende, tergiterne med 

smalle, gule bagrande, der er bredest på 6. led. 11/,—2 mm. 

Larven lever i blade af Star-arter (Carex). Minen er relativ 
kort og ligger midt i bladet. Pupariet i minen. Sandsynligvis 
kun 1 generation, juni. Sjælland og Lolland. 

26. Ph. sånderupi Hering. 

Panden i profil meget svagt synlig foran øjnene. Panden 

foroven 2 gange øjebredden, fremadtil noget afsmalnende, 

bredden noget større end højden. Lunula bred. 2 ors+2 ori. 

3. antenneled stort og afrundet. 4 dc, der aftager i længde 

fremad, acr i 6 uregelmæssige rækker. 6—8 postsuturale ia- 

hår. Sidste afsnit af m,4, noget længere end det næstsidste. 

— Helt sort art. Kun mesopleurer med bred, gul overkant, 

alle lår med gule spidser, tydeligst på forlårene. Brystets 

overside og scutellum matte, bagkroppen noget glinsende. 

Vingeskæl hvidgule med okkergule hår. 2!/, mm. 

Larven i Star (Carex) og Kabbeleje (Caltha). Kun kendt 
fra Lolland gennem Sønderups klækninger. 
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Underslægt Icteromyza Hendel. 

27. Ph. capitata Zetterstedt (Fig 85—86). 

Pande og kinder træder bredt frem foran øjnene, som i 

pandevinklen er stærkt hvælvede. Panden parallelrandet, 

Fig. 85. Hoved i profil af Phytobia (Icteromyza) capitata Meig. 

(Hendel). Fig. 86. Hoved set forfra af Phytobia (Icteromyza) capi- 

tata Meig. (Hendel). 

17/,—2 gange øjebredden, afstanden til antennebasis betyde- 

ligt længere end bredden. 2 ors+3 ori. Kindplader fortil 

udvidede, hvorved ori står længere fra øjeranden end ors. 

3+1 dc, acr i 4 rækker. — Hovedet gult med 3. antenneled 

og palper sorte, pandestriben undertiden med en sort plet 

fortil. Lunula stor og gul, når omtrent halvvejs op til nederste 

punktøje. Brystets overside, scutellum og bagkrop sorte, de 

to første mat askegråt bestøvet, den sidste glinsende. Hos gg 

har alle tergiter smalle, gule bagrande, hos 2 kun 6. tergit. 

Ben sorte, alle lår med skarpt afgrænsede gule spidser. Vinge- 

skæl smudsighvide med mørkebrun rand og behåring af 

samme farve. 3 mm. 
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Levevis ukendt. Hidtil kendt fra Jylland (Laven, Vejle, 
Augustenborg) og Bornholm (Almindingen). 

28. Ph. geniculata Fallén (Fig. 87). 

Panden helt gul. Bryst og scutellum sortagtigt oliven- 

grønne, oversiden noget brunligt bestøvet, men dog stærkt 

/ 

Fig. 87. Hoved i profil af Phytobia (Icteromyza) geniculata Fall. 

(Hendel). Fig. 88. Hoved i profil af Phytobia (Amauromyza) abnor- 

malis Mall. (Hendel). 

Bagkroppen med endnu tydeligere olivengrøn glinsende. 

metalglans. I øvrigt som foregående. 12/,—2!/, mm. 

Levevis ukendt. Der foreligger 1 $ uden data fra Coll. 
Stæger. 

Underslægt Amauromyza Hendel. 

29. Ph. abnormalis Malloch (Fig. 88). 

Pande og kinder træder som en bred ring frem foran øj- 

nene. Panden foroven 1!/, gange så bred som øjet, parallel- 

randet. Sideplader valkformet ophøjede udad mod øjnene, 
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men ikke ind mod pandestriben. 3. antenneled aflangt fir- 

kantet. 2 ors+3 ori. 3+1 dc, acr i 4 rækker. Sidste afsnit af 

r2+4 2 gange så langt som næstsidste. — Fuldstændig sort art. 

Pandestriben mat. Bryst og bagkrop med glinsende sort 

grundfarve, brystets overside og scutellum med glansen 

dæmpet af askegråt støv. 3 mm. 

Larven lever i stænglerne af Hvidmelet Gåsefod (Cheno- 
podium album). Hidtil kun fra Dyrehaven ved København. 

30. Ph. lamii Kaltenbach (Fig. 89). 

Pande og kinder liniesmalt fremtrædende foran øjnene. 

Panden foroven og forneden ca. af øjebredde, højden 1!/, 

gange bredden foroven. Sideplader valkformet ophøjede over 

pandestriben. 3. antenneled rundt. 3 dc bag tværfuren, en 4. 

foran tværfuren kan være antydet, men er aldrig tydeligt 

udviklet. Sidste afsnit af m,+, 2—2!/, gange så langt som 

Fig. 89. Hoved i profil af Phytobia (Amauromyza) lamii Kalt. 

(Hendel). Fig. 90. Hoved i profil af Liriomyza centaureae Her. 

(Hendel). 
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næstsidste. — Helt sort som foregående art. Panden mat 

fløjlssort. Bryst og scutellum samt bagkroppen med glinsende 

blåsort grundfarve, kun svagt bestøvet. Kun 6. tergit med 

smal, gul bagkant. 2—2!/, mm. 

Larven lever i gangflademiner på adskillige læbeblomstrede 
planter som f. eks. Døvnælde (Lamium), Tandbæger (Ballota), 
Galtetand (Stachys) m. fl. 

Sammenligning af minerne af lamii og labiatarum: 

lamii Kalt. 

Ekskrementerne ligger i 

gangen i sorte perlekæder 

skiftevis i begge sider. I 

pletten ligger ekskremen- 

terne strøede i større og 

labiatarum Hend. 

Gennem gangen går et grønt 

midterbånd, langs hvis 

yderkanter de små ekskre- 

mentkorn ligger. Disse er 

aldrig samlede som hos la- 

mindre klumper. mii… Pletten; har i midten 

lysere eller mørkere grønne 

skygger, der består af op- 

løste ekskrementer. 

Larven forpupper sig i jorden. 2 generationer, maj—juli og 
aug.—okt. Arten er kendt fra Sjælland og Lolland. 

6. Cerodonta Rondani. 

Afviger fra de øvrige agromyzider ved at have 

3. antenneled forsynet med en skarp spids. 

Oversigt over arterne 

1. Mellem dc findes 2- eller flerradede acr-børster 

2. femoralis. 

her HERNEDE 5 SS BEER ARR KER FARE ERERER TR ORE AE 2. 

2. Mesopleurer overvejende gule, kun brunlige i den 

nederste del. Scutellum gul på midten....... SÅ 
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Mesopleurer sorte med gul overkant. Brystets over- 

side helt sort. Scutellum ligeledes sort, men med 

spor af brunfarvning øverst oppe. Palper sorte. 

Skinneben og tarser mørke 

denticornis Panz. f. nigroscutellata Str. 

3. Brystets overside med stor, gul plet foran scutel- 

lum; pletten strækker sig frem til midt på bry- 

stet. Pleurer og scutellum med udbredt gulfarv- 

ning. Palper gulbrune. Skinneben og tarser lyse 

denticornis Panz. f. semivittata Str. 

Brystets overside med en lille gul plet foran scu- 

tellum eller helt uden. Pleurer og scutellum med 

tilbagetrængt gulfarvning. Palper, skinneben og 

ae FE 0 er Aars lnEN ER DN 1. denticornis. 

17, "denficornis- Pahzér' (Fig.-27). 

Panden foroven 2 gange øjebredden, parallelrandet, bred- 

den lig højden. 3 frontorbitalbørster, 1. bagudbøjet, 2. noget 

og 3. helt indadbøjet. I profil danner pandelinien og ansigts- 

linien en ret vinkel. Ved antennebasis træder panden så 

bredt frem foran øjnene som svarende til det halve af bred- 

den af 3. antenneled. Antenner udstående, 3.led 1!/, gange 

længere end bredt, ægformet, med lige overkant og konvex 

underkant, på forhjørnet en fremadrettet, lige og spids torn. 

3+1 dc, ingen acr. 2—3 postsuturale ia-hår. Mellemskinneben 

uden udstående børster. 2. costalafsnit 4 gange længere end 

det 3., dette lig 4. De to yderste afsnit af m,+, lige lange. — 

Hoved mat lysegult, pandestriben livligst farvet, lunula, 

kinder, underkinder og ansigt mere hvidgule. 3. antenneled 

sort, de øvrige led gule. Palper gulbrune til mørkebrune. 

Begge vt på gul bund. Brystets overside sort, grafitglinsende. 

Scutellums midte gul, siderne sorte. Bagkroppen sort, over- 

vejende glinsende, hos $ er ofte alle tergiter gule langs bag- 

randen, hos 2 i hvert fald det 6. Ben gule, skinneben og tarser 

rustgule-brune eller næsten sorte. Vingeskæl hvidgule med 

rand og behåring brun til mørkebrun. 2—2!/, mm. 

Hovedformen er kendt fra Jylland og Sjælland. 
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f. nigroscutellata Strobl. 

Scutellum helt sort, undertiden med spor af gult på midten. 

På brystets overside savnes den gule plet foran scutellum. 

Mesopleurer sorte med smal, gul overkant. Palper sorte, 

skinneben og tarser mørke. 

Taget på Sjælland. 

f. semivittata Strobl. 

Scutellum kun sort på siderne, i midten bredt gul. På 

brystets overside foran scutellum en tre- eller firkantet, gul 

plet, der uden skarpe grænser strækker sig frem til 2. dc. 

Mesopleurer kun smalt brune langs underkanten. Palper gul- 

brune, skinneben og tarser lyse. 

Jylland og Sjælland. 

Størstedelen af de eksemplarer, der udgør normalformen 

ligger uden skarpe grænser mellem de to ovennævnte, ek- 

streme former. 

Earverne minerer i adskillige græsser. De smalle gang- 
miner forløber noget uregelmæssigt og går ofte ned i blad- 
skeden, hvor man altid finder pupariet. Mindst 2 generationer. 

2. C. femoralis Meigen. 

Ligner i de fleste træk denticornis. Pandens højde mindre 

end bredden. I profil træder panden meget smalt frem foran 

øjnene, og kinderne næsten ikke. Tornen på 3. antenneled 

noget længere. Mellem 2. og 4. dc findes 2-radede acr, 3—4 

stk. i hver række. 1—2 postsuturale ia. — Pandens sideplader 

med smal, sortbrun søm. Palper gule. Brystets overside og 

scutellum glinsende sorte. Mesopleurer rødgule i den øverste 

halvdel. Bagkroppen brunlig, hos 3 nærmest gulbrun. Ben 

gule, skinneben rustgule til brune, tarser sorte. 1!/, mm. 

Sandsynligvis græsminerer ligesom foregående. Sjælland. 

1. Liriomyza Mik. 

Sorte eller gråpudrede arter. Hovedet i reglen gult, 

aldrig helt brunt eller sort. Skuldrene i det mindste 

gule langs randene. Bryst og ben med gule tegninger. 
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Oversigt over arterne!) 

1. Brystets overside sort helt bagud til scutellum 

eller højst skilt fra denne ved en gul rand..... i 

På oversidens bageste del foran scutellum en gul 

MEE stele lende» baked tegn ser MR orktkni 2. 

ås. ANER BER HELE UI se. 8. rar kreds se ene 3. 

3. antenneled helt eller overvejende sort. Brystet 

RER. SF: lo reddes BER bark bek IE 27 ustriald. 

3. Sidste afsnit af m,44 kortere end næstsidste. Pan- 

den træder i profil spidst frem foran øjnene (fig. 

94). Pandestriben dobbelt så høj som bred 19. ornata. 

Sidste afsnit af m,+4 af længde som næstsidste eller 

også (hvad der er almindeligst) flere gange læn- 

gere. Hovedprofilet uden spids vinkel. Pandens 

hredde større end højden ..…. 0. sæd bons skeer Å. 

4. Sidste afsnit af m,4…, af længde som eller lidt læn- 

gere end næstsidste. 3. antenneled rundt..... SL 

Sidste afsnit af m,4, Ca. 2—3 gange længere end 

BESES ser sv As ms AMR BRENT NE GEDDE 6; 

5. Bagkroppen med undtagelse af de sorte genitalier 

helt lysegul. Brystets overside gul med sorte, 

matte længdestriber. Ben overvejende gule 

13. impatiensis. 

Bagkroppen kun gul på tergiternes sider. Ben sorte 

med gule knæ. Brystets overside med sammen- 

hængende mat, sort midterplet....... 35. variegata. 

6. 3. antenneled med spidst forhjørne. acr foran tvær- 

furen 4—5 radede, derefter til 2. de i 4 rækker 

33. triglochinae. 

3. antenneled rundt. Brystets overside med mat 

rustgule til brune længdestriber, af hvilke de 

yderste kan være helt sortbrune. Mesopleurer på 

underkantens midte med rustfarvet til sortagtig 

BE SEE REE te KUN ende 15. lutea. 

1) 18. L. mercurialis Her. er ikke med i nøglen. 

Tovinger. III 7 
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3. antenneled på den øverste del mere eller mindre 

brunligt eller sortagtigt formørket, aldrig helt gul ; 

Br HUER REE BER EET SES ER NEN RRS DrÅr DØD rå et 

De to bageste par lår sorte med gule spidser.... 

Alle lår gule, højst svagt brunstribede. Mesopleu- 

rer sorte på den nederste halvdel. 2 ors+3 ori 10. 

Begge vt på sort bund. Pandens sideplader bredt 

kantede med sortbrunt. 3. antenneled sortbrunt, 

BUR BR VOR BORRE DN DTI PNOS AED, BI 6. cicerina. 

Begge vt på gul bund. Sideplader gule. 3. antenne- 

led kun brunligt ved antennebørstens basis 22. puella. 

Brystets overside mere eller mindre gråt bestøvet. 

Hårene på 3. antenneleds forkant længere end 

REE ABI SPARES PL os MK 2. artemisicola. 

Brystets overside næsten helt glinsende sort. Hå- 

rene på 3. antenneleds forkant meget korte, 

kals AEV IN PN ION DN 7. dracunculi. 

Mesopleurer helt sorte med smal, gul kant foroven 

og bagtil. Alle lår samt palperne gule. Pande og 

kinder Ikke synlige pro MADE SVS E DP R 12. 

More REE DUT SE DEER IEL ENS OL ESER 13. 

Lår gule. Vingebasis samt brystets sidestriber 

Band HI pa Ble VS 14, SAA ERA I OINNEBLE SN 36. virgo. 

Lår gule med sorte striber. Vingebasis sort. De gule 

sidestriber strækker sig kun. til 82. 42. 3. buhri. 

Lår sorte med mere eller mindre gule spidser. acr 

i 4 rækker. Bagkroppen udbredt gul på siderne 14. 

Lår gule, højst med brune striber eller pletter.. 15. 

Begge vt på sortbrun bund. Pandens sideplader 

mere eller mindre brune foran vt. Mesopleurer 

kun gule i den øverste fjerdedel .…. … 20. pedestris. 

vti på gul bund, vte på sort. Pandens sideplader 

gulé foroven. Meésopletirér mere gule. . 129 flaveola. 

Palper stærkt udvidede i enden, næsten cirkelrunde 

14. latipalpis. 

Palner HNG MILES BE FE EUS RER > ARR 16; 

Brystets overside matsort, mere eller mindre gråt 

bestøvet. 6. tergit hos begge køn 1!/,—2 gange 
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18. 

19: 

20. 

ål; 

22. 

Vii 

24. 
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længere end 3. tergit. Vingeskæl med gul rand 

REE URIN TP VIN LEG NÅR 37. wachtlii. 

Brystet helt eller overvejende glinsende sort. Hvis 

den er svagt glinsende, da er 6. tergit kortere 

end ovenfor angivet. Vingeskæl med sort rand og 

KEANE  gønke rage gr anne es anet fn $7; 

acr fortil i 6 rækker. Hårene på skuldrene danner 

en bro til hårene på brystets overside.... 1. amoena. 

acr i 2—4 rækker. Hårene på skuldrene isolerede af 

Se DEAR Ind USS HDD sa bbanens ae ere 18. 

acr i 4 rækker, i regelmæssige eller uregelmæssige 

HERRER AL EGE ELM sansen banen ED eN 19 

acr i 2 rækker, i reglen nogenlunde regelmæssige. 

Pande og kinder knapt synlige i profil 12. gudmanni. 

Tindinger sorte eller brune op til vti. 7—8 postsu- 

NE ESS EET ORE EET ETERN BL SEP ER NRE TS ge 20. 

Tindingerihøjstssoreøpstilute …. sals skede de 23. 

Mesopleurer forneden med et sort bånd, der stræk- 

ker sig over halvvejs op langs forkanten og ofte 

også et stykke op langs bagkanten.......... 22: 

Det sorte bånd på mesopleurer strækker sig halv- 

vejs op langs forkanten, men ikke op langs bag- 

KER Skr haner de es gg ser 21. 

acr sparsomme, bag 2. dc kun nogle få hår. ipa på 

RK Koe 13000 le dyre AU ne fo rr son 31-fhalictri. 

acr tættere, strækker sig i reglen i rækker helt til- 

bage til 1. dc. ipa på grænsen mellem gult og sort 

34. valerianae. 

Skuldre med 3—4 hår. Brystets overside sort og 

glinsende. Det sorte bånd på mesopleurer går 

ikke op langs 'bagkanten 38260. 100 ed 10. fasciola. 

Skuldre med 5—9 hår. Brystet med noget dæmpet 

glans. Det sorte bånd på mesopleurer går op langs 

BREKSREERSE U ake NNE SU re "spÅl 9. eupatorii 

Tindinger sorte op til basis af vte. 3—5 postsuturale 

KREA MEN AS UNS EREEN SÅ AE dg 24 

ORE AE BA ERE an VILE SS NE FR S A 26. 

Bagkroppens sider bredt gule, også set ovenfra. 

Få 
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26. 

AJ: 

28. 

20. 

30. 

31. 

32. 

100 

6. tergit hos 2 længere end det 5., fortil med sort 

hidkerplet 58 5 40 SONNE SMAG PN MENER 4. cannabis. 

Bagkroppens sider ikke eller kun utydeligt gule. 

5. og 6. tergit hos 2 lige lange, sidstnævnte med 

Bl Haran BL SALEN ÆNDER. EDT RYE ÅD: 

Brystets overside med stærk glans. Tergiterne med 

tydelige, gule bagrande, bredest på 6. . 28. strigata. 

Brystets overside mat. Tergiterne med utydeligt 

gule bagrande, hos 2 ikke bredere på 6. 8. erucifolii. 

Kun den øverste frontorbitalbørste bagudbøjet, 

de øvrige mere eller mindre indadbøjede. Kinder 

i profil noget synlige. Mesopleurer med en sort 

kileplet langs underkanten. Bageste, øvre øje- 

rand sort op til i nogen afstand fra vte 18. obliqua. 

De to bageste frontorbital-børster bagudbøjede 27. 

Pande og kinder næppe synlige foran øjnene... 28. 

Pande og kinder tydeligt synlige foran øjnene... 35. 

3. antenneleds forkant med lange, opadbøjede hår 29. 

3. antenneled med sædvanlig kort behåring..... 30, 

Brystets overside' glinsende sort. 443 00 5. centaureae. 

Brystets overside mere eller mindre gråt bestøvet. 

2 ors. Bageste øjerand sort ved vte 24. scorzonerae. 

Mesopleurer med sort kileplet, som optager hele 

underkanten, men 'smalner af bagud 289000. Bin 

Mesopleurer med en lille sort plet ved eller lidt 

foran -midtem af underkanten? ANG SNIT 32. 

3. antenneleds forkant med meget korte hår. Bry- 

stets overside lidt glinsende. Afstanden mellem 

1. og 2. dc dobbelt så stor som mellem 2. og 3. 

30, tararael: 

3. antenneled med tydeligere behåring. Brystets 

overside overvejende glinsende. 2. dc ikke dob- 

beltiså langt fra" som Fra 3/4 20 AN, 23. pusilla. 

Sidste afsnit af m;44 2—2!/, gange længere end 

næstsidste. Bageste øvre øjerand sort på en 

SUSER RE kr ek SR REN SSR ROR 26. solani. 

Sidste afsnit af m,4+4 3—4 gange længere end næst- 

ÅSE VD. 19 KAREN sd Å JER SERENE JERES SER 33; 
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33. Den øverste del af øjebagranden helt gul 26. sonchi. 

Den øverste del af øjebagranden sort på en stræk- 

REE ENE FESTE SSR TE ALENE ER RER GS SM Os TE 34. 

34. Mesopleurer næsten ensfarvet gul, under overkan- 

ten 4—5 opadbøjede hår. Lår uden brune pletter 

RER SERIE SE SEE KEND STE klase 4 BORGE 16. de meijerei. 

Mesopleurer med eller uden en smal, sort streg ved 

underkanten, under overkanten 1—3 opadbøjede 

hår. Lår med brune striber eller pletter 29. tanaceti. 

30. Alle fersiter med sule bagrande . 2 125 sm 32. trifolti. 

Højst de forreste tergiter med gule bagrande, de 

baseste aid Herb sorte as sen ker 21. pisivora. 

1. L. amoena Meigen (Fig. 81). 

Pande og kinder træder højst linieformet frem foran øj- 

nene. 1 ors+3 ori. 3. antenneled rundt. Afstanden mellem 

1. og 2. dc noget større end mellem 2. og 3. acr i 6 rækker. 

Sidste afsnit af m,44 3!/, gange længere end næstsidste. — 

Pande og antenner gule. vti og vte på gul bund, udenfor vte 

er øjebagranden smalt gul. Mesopleurer kun med sortbrun 

plet ved den forreste del af underkanten, bagud er pletten 

ikke skarpt afgrænset. Ben gule med mere eller mindre tyde- 

lige, brune striber. Tergiterne med gule bagrande, bredest 

på 6. tergit: 012, mr. 

Larven lever i oversidige gangflademiner på Hyld (Sambu- 
cus). Forpupning i jorden. 2 generationer, juni-juli og aug.— 
sept. Almindelig og udbredt: Jylland, Sjælland og Lolland. 

2. L. artemisicola Hering. 

Adskiller sig fra foregående ved følgende træk: 2 ors+ 

2 vori afstanden mellem 1. og 2. de 17/, gange større end 

mellem 2. og 3. acr i 4 rækker. Sidste afsnit af m,…, 3!/, gange 

længere end næstsidste. — Panden gul, isseplader brunlige ved 

øjeranden. vti og vte på sortbrun bund. 3. antenneled gult, 

udad brunt. Mesopleurer kun gule i den øverste trediedel. 

Tergiter smalt (hos 3) eller utydeligt (hos 2) gule langs bag- 

randen, tydeligst på 6. tergit. Alle lår med mørkebrune plet- 

ter på den gule bundfarve. 1!/, mm. 
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Larven lever i korte, brede gangminer, i reglen i blad- 
spidserne af Gråbynke (Artemisia vulgaris). Forpupning i 
jorden. 2 generationer, undertiden 3, juni-juli og aug.—sept. 
Miner er kendt fra Lolland (Bangshave 7.8.1933) og Born- 
holm (Aug. 1932). 

3, L-bulhrt Hering: 

Ligner virgo Zett. Det sorte langs den forreste øjerand når 

kun til 1. ors, hos virgo til 2. ors eller til ori. Brystets over- 

side tættere gråt bestøvet, derfor mattere. acr sparsommere, 

praktisk taget kun 2-radede, kun bag tværfuren med nogle 

overtallige hår. 3 postsuturale ia-hår (hos virgo 5). Vinge- 

basis sort. Lår med sorte pletter og striber. 

Larven lever i stænglerne af Blåklokke (Campanula rotundi- 
folia og Blåmunke (Jasione). Minen er en lang og bred gang- 
mine i stængelbarken, ofte gående ud på de tyndeste grene. 

Jylland. 

4. L. cannabis Hendel. 

Angående udseende: se strigata Meig. Forskelle: 3. antenne- 

leds forkant med yderst fin behåring. acr i 4 regelmæssige 

rækker. Omkring 7 postsuturale ia-hår. Mesopleurer forneden 

med en kileformet, sort plet, der strækker sig til midten af 

forkanten. Tergiter med tydelige gule bagrande, 6. tergit helt 

gul, kun med sort plet ved forkanten. 1!/, mm. 

Larven lever i gangminer på Hamp (Cannabis sativa). 
Minen begynder med en spiral, der ligner den hos eupatorii 
Kalt. (på Galeopsis), men både begyndelsen og slutningen er 
kortere. 2 generationer. Hidtil kun taget som mine på Hamp 
i Botanisk Have, København, 11.9.1942. 

5. L. centaureae Hering (Fig. 90). 

Som strigata Meig., men 3. antenneleds forkant med lange, 

opadbøjede, hvide hår. Sidste afsnit af m,4, Ca. 5 gange læn- 

gere end næstsidste. — Hovedet helt gult, begge vt på gul 

bund. Den øvre del af øjebagranden sort nedenfor vte. Meso- 

pleurer med en sort plet i den forreste halvdel af under- 

kanten. Tergiter med gule bagrande. Alle lår med tydelige, 

brune længdestriber. 1!/, mm. 



103 

Larven lever i oversidige gangminer på Knopurt (Centaured). 
Gangen begynder ofte stjerneformet. Ekskrementerne ligger 
skiftevis i gangens to sider. Larven forlader minen gennem et 
oversidigt snit og forpupper sig i jorden. Sandsynligvis 2 gene- 
rationer. Sjælland (Holte) og Lolland (Bangshave). 

6. L. cicerina Rondani. 

Pande og kinder smalt synlige i profil. Panden foroven 

17/, gange øjets bredde, højden fra antennebasis større end 

bredden. 1 ors+3 ori. dc-børster som hos strigata. acr i 2—4 

uregelmæssige rækker. Sidste afsnit af m,4+4 4—5 gange læn- 

gere end næstsidste. — Panden gul. Begge vt på sort bund, 

det sorte strækker sig derfra videre frem langs øjeranden. 

3. antenneled distalt mørkt rødbrun til sortbrun. Palper i 

spidsen mere eller mindre formørkede, det samme gælder 

antennegruberne. Brystet med svag glans. Mesopleurer gule 

i den nederste halvdel. Bagkroppen sort med smalle gule 

bagrande på tergiterne, kun bredere på 6. 1!/, mm. 

Larven lever i gangminer på Krageklo (Ononis). Gangen 
udbreder sig i reglen til en brun plet, som optager hele bladet. 
Forpupning i jorden. Sandsynligvis kun 1 generation. Jylland, 
Sjælland, Lolland og Falster. 

7. L. dracunculi Hering. 

Pande og kinder træder tydeligt frem foran øjnene. 2 ors + 

2—3 ori. 3+1 dc, de to forreste lidt kortere end de bageste. 

acr i 4 rækker. Sidste afsnit af m,4+4 3 gange så langt som næst- 

sidste. — Hoved og antenner gule. Brystet glinsende sort. 

Ca. !/, af mesopleurerne sorte, bredere fortil end bagtil. 

Bagkroppen sort med antydning af gule bagrande på tergi- 

terne. Ben gule, skinneben og tarser lysebrune. Vingeskæl 

med rand og hår sorte. 1!/, mm. 

Larven lever i gangminer på Have-Malurt (Artemisia ab- 
sinthium) og Mark-Bynke (A. campestris). Forpupning i jor- 
den. Kendt fra Bornholm (Aug. 1932). 

8. L. erucifolii Hering. 

Ligner strigata Meig., fra hvilken den adskilles ved følgende 

træk: 2., 3. og 4. dc lige langt fra hinanden. acr sparsommere. 
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2. costalafsnit er ca. 3 gange længere end 3., dette lige så 

langt som 4. (hos strigata er 2. afsnit kun 2 gange længere 

end. det73. dette -:kortere:end 4;). 

Larven lever i gangminer på Brandbæger (Senecio). For- 
pupning i jorden. Kendt fra Jylland, Sjælland og Lolland. 

9. L. eupatorii Kaltenbach (Fig. 95). 

Jævnfør med strigata Meig. 1. og 2. dc længere fra hin- 

anden end 2. og 3.acr i 4 regelmæssige rækker. 6—9 post- 

suturale ia-hår. — Hovedet helt gult. Øverste øjebagrand sort 

eller brun til basis af vti. Brystet gult, mesopleurer med sort 

kileplet, som optager hele underkanten og halvdelen af for- 

kanten. De smalle, gule bagrande på tergiterne udbreder sig 

ofte på siderne. Alle lår gule med svagt udviklede brune 

længdestriber. 1!/, mm. 

Larven lever i oversidige gangminer på Hjortetrøst (Eu- 
patorium cannabinum) og Hanekro-arter (Galeopsis). Gangen 
begynder med en spiral med 6—8 tæt liggende slyngninger og 
går siden ud i bladet, hvor den udvides. I denne del af gangen 
ligger ekskrementkornene tæt sammen i rækker, skiftevis i 
højre og venstre side. Larven forlader minen gennem et snit 
på undersiden og forpupper sig i jorden. Formodentlig 2 gene- 
rationer. Sjælland, Bogø og Lolland. 

10. L.-.fasciola Melsen. 

Pandens højde større end bredden foroven, denne er cirka 

af øjebredde. Afstanden mellem 1. og 2. dc ca. 1!/, gange 

længere end mellem 2. og 3. acr i 4 regelmæssige rækker. — 

Hovedet gult. Øverste øjebagrand sort forbi basis af vti. 

Den sorte kileplet på mesopleurer optager Z/, af forkanten 

og hele underkanten, også bagkanten kan være brunlig. Ter- 

giter med smalle, gule bagrande. Det gule breder sig ud på 

siderne, så hele yderranden er gul. Ben gule med spor af 

brune striber: "177, mm. 

Larven lever på Tusindfryd (Bellis perennis) i slyngede 
gangminer som gennemkrydser hele bladet og ofte krydser 
hinanden. Ekskrementkornene ligger skiftevis til højre og 
venstre, enten i påfaldende lange perlekæder eller i adskilte 
rækker. Forpupning i jorden. 2 generationer, maj—juli og 
aug.—sept. Jylland, Sjælland og Lolland. 
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11. L. flaveola Fallén (Fig. 91—92). 

Pande og kinder svagt eller slet ikke synlige foran øjnene. 

Panden foroven dobbelt så bred som øjet, fremadtil afsmal- 

nende, højden lig bredden. 2 ors +3 ori. 3. antenneled rundt, 

Fig. 91. Hoved i profil af Liriomyza flaveola Fall. (Hendel). 

forkanten behåret. Afstanden mellem 1. og 2. dc 1!/, gange 

længere end mellem 2. og 3. acr i 4 rækker. Sidste afsnit af 

m,+4 Ca. 2 gange længere end næstsidste. — Hoved, antenner 

og palper gule. Brystets overside glinsende sort med gul 
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Fig. 92. Vinge af Liriomyza flaveola Fall. (Hendel). 
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kantstribe. Mesopleurer gule med bred, sort kantstribe i 

den nederste og forreste halvdel. Bagkroppens forreste halv- 

del lysegul til rødgul, de forreste tergiter fortil på midten 

mere eller mindre brune eller sorte. Denne farve breder sig 

på de bageste tergiter, men alle har dog gule bagrande. Ud- 

bredelsen af den gule farve er meget varierende, især hos $. 

Vingeskæl hvide med mørkebrun til sort rand og lange hår 

af samme farve. Alle lår brunlige eller sortagtige med brede, 

gule spidser. 2—23/, mm. 

Larven lever i gangminer på adskillige græsser, såsom 
Hestegræs (Holcus), Rapgræs (Poa), Hejre (Bromus) og Hunde- 
græs (Dactylis). Minen er oversidig, af farve hvid og begynder 
ved bladspidsen og strækker sig nedad. Forpupning i reglen 
i jorden. 2 generationer, maj—juli og aug.—okt. En almindelig 
og udbredt art, Jylland, Sjælland, Lolland, Møn og Born- 
holm. 

12. L. gudmanni Hering. 

Ligner strigata Meig., men kun 1. ors er bagudbøjet, de 

forreste 2—3 frontorbitalbørster mere eller mindre indad- 

bøjede. På brystet er kun de 2 bageste dc udviklede. acr i 

2 rækker. Sidste afsnit af m,4, 4—5 gange længere end næst- 

sidste. — Hovedet gult. 3. antenneled distalt mørkere gul eller 

brunlig. Øjebagranden gul. Mesopleurer med brun plet midt 

på underkanten. Bagkroppen med bredt gule sider, der ud- 

breder sig opad, tydelige gule bagrande, der bliver bredere 

bagud og ved siderne. Alle lår med svage, brune striber. 

1!/,—1"/, mm. 

Larven lever i oversidige miner på Strand-Bynke (Artemisia 
maritima). Ekskrementerne danner en sort linie. Forpupning 
i jorden. Kendt fra typelokaliteten: Amager Fælled 8.9.1920. 

13. L. impatiensis Brischke. 

Pande og kinder træder som en smal ring frem foran øj- 

nene. Panden foroven 2 gange øjebredden, noget afsmalnende 

fremadtil. 2 ors+2 ori. 3. antenneled rundt og middelstort. 

Afstanden mellem 1. og 2. dc større end mellem de øvrige. 

acr i 4—5 uregelmæssige rækker. Sidste afsnit af ms2+, af 

længde som næstsidste. — Hovedet svovlgult til citrongult. 



107 

Brystet, scutellum og bagkrop af samme farve. Brystets over- 

side med 4 matsorte længdestriber. Mesopleurer højst med en 

lille sort plet ved underkanten. Ben gule. Vingeskæl hvide 

med rand og hår brunsorte. 1?/,—2/, mm. 

Larven lever i reglen i oversidige gangflademiner på vore 

to Balsamin-arter (Impatiens noli-tangere og I. parviflora). 
Gangen er gennemtrukket af et grønt midterbånd, langs hvis 
sider de sorte ekskrementkorn ligger. I pletten ligger ekskre- 
menterne i små hobe, der ofte er tværet ud og da danner 
grønne skygger. 2 generationer, juni-juli og aug.—sept. Jyl- 
land, Sjælland og Lolland. 

14. L. latipalpis Hendel (Fig. 93). 

Pande og kinder synlige som en smal ring foran øjnene. 

Panden foroven knapt 2 gange øjebredden, fremadtil afsmal- 

nende, højden lig bredden. 1 ors+3 ori. Palper stærkt ske- 

formet udvidede. 3+1 dc, hvis længde såvel som afstanden 

imellem dem formindskes fremad. acr 4-radede. Sidste af- 

snit af m,44 2!/,—2"/, gange længere end næstsidste. Hoved, 

93 94 

Fig. 93. Hoved i profil af Liriomyza latipalpis Hend. (Hendel). 

Fig. 94. Hoved i profil af Liriomyza ornata Meig. (Hendel). 
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antenner, palper, bryst og scutellum citrongule til lysegule. 

Midterpartiet af brystets overside sort, svagt gråt bestøvet, 

men dog overvejende glinsende. Mesopleurer sorte foran dia- 

gonalen. Bagkroppen brunsort til sort, glinsende. Tergiterne 

med gule bagrande, bredest på 5. ($) og 6. (9) tergit. Ben 

gule, skinneben og tarser mørkebrune til sorte. Vingeskæl 

hvide med brun rand og behåring. Ca. 2!/, mm. 

Levevis ukendt. 3 &J fra Vester Fælled v. København 
4.IV.1906 (Coll. Lundbeck). 

15.…L; Uilea. Meligen., 

Pande og kinder træder ringformet frem foran øjnene. 

Panden foroven 2—2!/, gange øjebredden, højden lig bredden. 

2 ors + 1—2 ori. 3. antenneled rundt, med fin behåring på 

forkanten. 3+1 dc, afstanden mellem 1. og 2. dc større end 

mellem de øvrige. acr i 2—3 uregelmæssige rækker. Sidste af- 

snit af m,44 17/,—2 gange længere end næstsidste. — Hovedet 

helt gult, bleggult eller citrongult. 3. antenneled noget mør- 

kere gul. Brystets overside med mat rustbrune til rødbrune 

længdestriber, midterstriben udfylder mellemrummet mellem 

dc-rækkerne, de to ydre striber kan være noget mørkere end 

midterstriben. Mesopleurer i midten af underkanten med en 

rustbrun til sort plet. Ben gule. Vingeskæl hvide med lyse- 

gul rand og behåring af samme farve. Længde omkring 2 mm. 

Levevis ukendt. 1 29 fra Vester Fælled v. København 
4.IV.1906 (Coll. Lundbeck). 

16. L. de meijerei Hering. 

Ligner både strigata Meig. og tanaceti de Meij. Som sidst- 

nævnte har den forkanten af 3. antenneled stærkt behåret. 

Mesopleurer har kun midt på underkanten en lille, utydelig, 

mørk plet. Ben helt gule. På bagkroppen har 5. og 6. tergit 

tydelige, gule bagrande. Ca. 1"/, mm. 

Larven lever i blade af Gråbynke (Artemisia vulgaris). 
Minen er lang og retliniet; den begynder meget fint og udvider 
sig ikke nævneværdigt. Tåsinge, Lolland og Falster. 
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17. L. mercurialis Hering (Fig. 10). 

Pande og kinder smalt synlige i profil. 3 ors+1—2 ori. 

acr i 4 rækker. Sidste afsnit af m,44 2 gange længere end 

næstsidste. — Hovedet gult. Brystets overside glinsende sort, 

bagkroppen af samme farve, men med smalle, gule bagrande 

på tergiterne. Mesopleurer gule med lille, sort plet ved under- 

kanten. Ben gule, skinneben og tarser brune. Vingeskæl med 

sorte hår. 1?/, mm. 

Larven lever i gangminer på Have-Bingelurt (Mercurialis 
annua). Den fine gang er rettet mod bladspidsen, hvor den 
udvides og forgrenes stærkt. Sjælland (Dyrehaven). 

18. L. obliqua Hendel. 

Pande og kinder synlige foran øjnene som en smal ring 

af ens bredde. Pandens højde lig bredden foroven. 3. antenne- 

led rundt, med yderst kort behåring. 3. og 4. dc svagt ud- 

viklede. acr uregelmæssige, 3—4 hår i hver tværlinie. Sidste 

afsnit af m244 Ca. 4 gange længere end næstsidste. — Hoved, 

antenner og palper gule. vti og vte på gul bund, øjebagranden 

nedenfor vte sort. Brystets overside glinsende sort med grå 

bestøvning. Mesopleurer med en sort kileplet, der optager 

halvdelen af forkanten og halvdelen til to trediedele af 

underkanten. Ben gule, brunt plettede, skinneben og tarser 

rødbrune. Vingeskæl med mørkebrun rand og behåring af 

samme farve. 1!/, mm. 

Larven er fundet på Gul Ært (Pisum sativum). Sjælland 
(Hornbæk). 

19. L. ornata Meigen (Fig. 94). 

Hovedets profil kendetegnes ved den stærkt fremspringende 

pandevinkel. Over de kraftigt fremadhvælvede øjne ses pan- 

den og kinderne meget tydeligt. 2 ors+3 ori. 3. antenneled 

rundt og temmelig stort, på forkanten med tydelig behåring. 

3+1 dc. acr i 4—5 uregelmæssige rækker. Sidste afsnit af m,4, 

2/.—1/. af næstsidste. — Hovedet citrongult, antenner mere 

orangegule. vti og vte på sort bund. Brystets overside noget 

glinsende sort med gule siderande og en citrongul plet foran 
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scutellum. Mesopleurer sorte foran diagonalen. Bagkroppen 

brunsort, lidt glinsende. 2.—5. tergit med gule bagrande, der 

tiltager i bredde bagud. 6. tergit således med bageste halvdel 

gul. Ben citrongule, skinneben og tarser rustfarvede. Vinge- 

skæl smudsighvide, rand og behåring mørkebrun. 3 mm. 

Larven lever i stængelmarven af Brudelys (Butomus um- 
bellatus). En almindelig art, Jylland, Sjælland og Lolland. 

20. L. pedestris Hendel. 

Adskiller sig fra flaveola Fall. derved, at begge vertical- 

børster står på sort bund og at issepladerne i forbindelse her- 

med er mere eller mindre brune. Mesopleurer kun i den 

øverste fjerdedel til trediedel gule. Bagkroppen som hos oven- 

nævnte art. Alle lår sorte med smalt gule spidser. 1!/,—1?/, mm. 

Levevis ukendt. Kendt fra Jylland, Sjælland og Bornholm. 

21. L. pisivora Hering. 

Arten skal, ifølge prof. Hering, være så lig trifolii Burgess, 

at de to arter kun kan adskilles i larvestadiet. Som eneste 

konstante forskel angiver Hering, at medens hos érifolii ter- 

giternes sider er stærkt og bredt gulfarvede, er hos pisivora 

kun de forreste tergiter mere eller mindre gule på siderne, 

medens de bageste er helt sorte. 

Larven lever på Ært (Pisum) og Fladbælg (Lathyrus) i 
gangminer, der overvejende løber på undersiden af bladene. 
Sjælland. 

22. L. puella Meigen (Fig. 96). 

Ligner flaveola Fall. Panden foroven 1!/, gange øjebredden, 

af ens bredde og højden noget større end bredden. 2 ors+ 

2 ori. Afstanden mellem 1. og 2. de dobbelt så stor som mel- 

lem 2. og 3. acr i 4 rækker. 4—5 postsuturale ia-hår. Sidste 

afsnit af m444 2!/, gange næstsidste. — Begge verticalbørster 

på gul bund. Ved siden af vte er øjeranden sort. 3. antenne- 

led formørket ved antennebørstens basis. Mesopleurernes 

sorte kileplet optager hele underkanten og ”/, af forkanten. 

Ben sorte med gule spidser på forlår. 1?/, mm. 
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Fig. 95—100. Miner af 95. Liriomyza eupatorii Kalt. på Alm. Hane- 

kro (Galeopsis tetrahit), 96. Liriomyza puella Meig. på Haremad 

(Lapsana communis), 97. Liriomyza strigata Meig. på Nælde- 

Klokke (Campanula trachelium), 98. Liriomyza sonchi Hend. på 

Ru Svinemælk (Sonchus asper), 99. Liriomyza scorzonerae Rydén 

på Skorsoner (Scorzonera humilis) og 100. Liriomyza solani Macq. 

på Kartoffel (Solanum tuberosum). (Orig.). 

Larven lever i gangflademiner på Haremad (Lapsana com- 
munis) og Svinemælk (Sonchus). I begyndelsesgangen ligger 
ekskrementerne i to uregelmæssige rækker, i fladen ligger 
ekskrementkornene strøede. Sandsynligvis 2 generationer, 
juni—juli og aug.—sept. Lolland (Engestofte). 
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23: LL; pusilla-Meigen. 

Udseende som sonchi Hend. Forskelle: Afstanden mellem 

1. og 2. de kun noget større end mellem 2. og 3. acr i 4 rækker, 

men tættere. — Begge verticalbørster på gul bund, udenfor 

vte er øjeranden sort på en strækning. Den sorte kileplet på 

mesopleurer optager hele underkanten og Z/, af forkanten. 

Alle lår med udbredte brune striber. Vingeskæl med brunsort 

rand og behåring af samme farve. 1!/, mm. 

Larven lever i gangflademiner, ofte flere larver i samme 

mine, på Høgeurt (Hieracium) og Svinemælk (Sonchus). 
Gangen er kort og forsvinder i flademinen. De sorte ekskre- 
menter ligger uregelmæssigt i de sekundære gnavespor. For- 
pupning i jorden. Sjælland (1 29 fra larve IV.1878, Damhus- 
mosen v. København (Schlick)). 

24. L. scorzonerae Rydén (Fig. 99). 

Pande og kinder i profil synlige som en smal ring foran 

øjnene. 2 ors + 2 ori. 3. antenneleds forkant med lange, opad- 

bøjede hår. Alle dc aftager i længde fremad, men 3. og 4. er 

ikke små. acr i 2—3 uregelmæssige rækker. 4—5 postsuturale 

ia-hår. — Hoved og antenner gule. Begge vt på gul bund, 

bageste øjerand sort nedenfor vte. Bryst og bagkrop glin- 

sende sorte. Mesopleurer med en meget lille, sort plet ved 

underkanten. 1!/, mm. 

Larven lever selskabeligt i gangflademiner på Skorsoner 

(Scorzonera humilis). Formodentlig 2 generationer, juni og 
aug. Forpupning i jorden. 1 3 fra larve 10.VIII.1943, Hegn- 
dal v. Lemvig (Sønderup). 

25. L. solani Macquart (Fig. 100). 

Ligner strigata Meig. Sidste afsnit af m244 kun 2 gange 

længere end næstsidste. — Hoved og antenner gule. Begge vt 

på gul bund. Øverste øjebagrand sort på en kort strækning. 

Mesopleurer med sort længdebånd i forreste halvdel af under- 

kanten. Bagkroppen sort, tergiterne med gule bagrande, der 

udbreder sig på siderne. Alle lår gule med svage, brunlige 

striber, skinneben og tarser fortil rødgule, i midten mørkere 

og bagtil sortbrune. 1!/,—2 mm. 
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Larven lever i lange, i reglen oversidige, gangminer på 
Kartoffel (Solanum tuberosum) og andre Solanum-arter. 
Ekskrementerne ligger i lange, sorte perlekæder, skiftevis i 
højre og venstre side. Forpupning i jorden. Jylland, Sjælland 
og Lolland. 

26. L. sonchi Hendel (Fig. 98). 

Pandens højde lig bredden foroven. 2 ors + 1—2 ori. 3+1 dc. 

Afstanden mellem 1. og 2. dc dobbelt så stor som mellem 2. 

og 3. acr i 4 uregelmæssige rækker. 4—5 postsuturale hår. 

Sidste afsnit af m,44 3 gange så langt som næstsidste. — 

Hoved og antenner lysegule. Begge vt-børster på gul bund. 

Øverste øjebagrand helt gul. Brystets overside og bagkroppen 

helt sorte. Mesopleurer gule med en lille sort plet ved under- 

kanten. Alle tergiter har gule bagrande, der er bredest på 

siderne, især på 5. og 6. tergit. Lår gule, skinneben og tarser 

rødgule. Vingeskæl med rand og behåring okkergul. 1!/,— 

17/-mm 

Larven lever i flademiner på Svinemælk (Sonchus) og 
Tornet Salat (Lactuca serriola). Larven forlader minen gen- 
nem et snit på oversiden og forpupper sig i jorden. 2 genera- 

tioner, maj-juni og aug. Jylland, Sjælland og Lolland. 

27. L.sirtala Hendel: (Fig: 101): 

Pande og kinder i profil ikke synlige. Panden foroven 

2 gange øjebredden, fremadtil afsmalnende. 2 ors+1 ori. 

3+1 dc. acr i 2 rækker. Sidste afsnit af m,…, 1!/,—2 gange 

længere end næstsidste. Pande, 1. og 2. antenneled samt 

palper gule. 3. antenneled sort. Brystets overside med sort- 

brune, gråpudrede længdestriber, der flyder sammen og om- 

slutter en firkantet, gul plet foran scutellum. Mesopleurer 

med en lille brun længdestreg ved underkanten. Ben gule. 

Vingeskæl med lysebrun rand og behåring af samme farve. 

1!/,—2 mm. 

Levevis ukendt. Sjælland, Bogø og Bornholm. 

28. L. strigata Meigen (Fig. 97 og 102). 

Pande og kinder højst synlige som en smal linie foran 

øjnene. Panden foroven 17/, gange øjebredden, fremadtil no- 

Tovinger. III 8 
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101 102 

Fig. 101. Hoved i profil af Liriomyza striata Hend. (Hendel). 

Fig. 102. Hoved i profil af Liriomyza strigata Meig. (Hendel). 

get afsmalnende, længden cirka lig bredden. 2 ors+2 ori. 

3+1 dc. Afstanden mellem 1. og 2. dc dobbelt så stor som 

mellem 2. og 3. acr i 4—5 uregelmæssige rækker. Sidste afsnit 

af m244 2!/, gange længere end næstsidste. — Hoved og an- 

tenner gule. vte på mørkebrun til sort bund, udenfor vte er 

øvre øjebagrand af samme farve. Mesopleurer med en sort 

kileplet, der optager Z/, af forkanten og hele underkanten. 

Brystets overside og bagkroppen sort, alle tergiter med smalle, 

gule bagrande, bredere på 6. tergit. Alle lår gule med ud- 

bredte, brune længdestriber, skinneben og tarser sorte. 2 mm. 

Larven lever i karakteristiske gangminer på mange forskel- 
lige vækster af familierne Campanulaceae (Klokkefam.), 
Compositae (Kurveblomstrede), Labiatae (Læbeblomstrede), 
Papilionaceae (Ærteblomstrede) o.a. Den er efter Phytomyza 
atricornis Meig. den mest polyphage af alle agromyzider. 
Ikke engang Bulmeurt (Hyoscyamus) forsmår den. Larven 
begynder med en gang over eller eventuelt i midtnerven, og 
fra denne hovedgang følger den ofte siden sidenerverne. For- 
pupning i jorden. Mindst 2 generationer, juli—-sept. Almindelig 
og udbredt. Jylland, Sjælland, Lolland og Bornholm. 

29. L. tanaceti de Meijere. 

Ligner strigata Meig. 3. antenneleds forkant med tætte, 

udstående, hvide hår. Sidste afsnit af m,4+4 næsten 4 gange 
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længere end næstsidste. Hoved og antenner gule. Begge ver- 

ticalbørster på gul bund. Udenfor vte er øjebagranden sort 

foroven. Mesopleurer med meget smal, brun længdestreg i 

forreste halvdel af underkanten. Tergiter med gule bagrande, 

som bliver bredere bagud. Lår gule med mere eller mindre 

tydelige, brune længdestriber, skinneben og tarser rødgule 

fortil, rødbrune bagtil. Vingeskæl med mørkebrun rand og 

behåring af samme farve. 1!/, mm. 

Larven lever i oversidige gangminer på Regnfang (Tana- 
cetum vulgare). Forpupning i jorden. 2 generationer. Sjælland 
og Lolland. 

30. EF tåraraet Sering. 

3. antenneleds forkant med meget små, hvide hår. 3+1 dc. 

1. og 2. de dobbelt så langt fra hinanden som 2. og 3. acr i 

4 rækker. 4—5 postsuturale ia-hår. Sidste afsnit af mM, 

næsten 4 gange næstsidste. — Hoved og antenner gule. Begge 

vt på gul bund, udenfor vte er øjebagranden sort på en kort 

strækning. Brystet sort med svag glans, nærmest halvmat. 

Mesopleurer med sort kileplet, som optager hele underkanten 

og halvdelen af forkanten. Tergiter med tydelige gule bag- 

rande, især hos 3; hos 2 hovedsagelig kun de bageste. Lår 

gule med svage, brune skyggestriber, skinneben og tarser 

brune. 1!/, mm. 

Larven lever i kølleformede gangminer på Mælkebøtte 
(Taraxacum officinale). Ekskrementkornene ligger samlede i 
et bredt midterbånd. Larven forlader minen gennem et snit 
på bladoversiden og forpupper sig i jorden. 2 generationer, 
maj-juni og juli-aug. Jylland, Langeland, Sjælland og Lol- 
land. 

31. L. thalictri Hering. 

Ifølge Hering adskiller arten sig fra eupatorii Kalt. og 

valerianae Hend. derved, at den trekant, der dannes af 

enkeltøjnene, er ligebenet og strækker sig frem til eller forbi 

1. ors. 

Larven lever i gangminer på Gul Frøstjerne (Thalictrum 
flavum). Minen begynder ikke som hos eupatorii med en spiral, 
men er retliniet og forløber uden mange slyngninger. Lolland. 

8+ 
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32. L. trifolii Burgess (Syn.: congesta Becker) (Fig. 112). 

Ligner strigata Meig. 3—4 frontorbital-børster, hvoraf kun 

den 1. er rettet bagud og udad. Kinder smalle, men dog tyde- 

ligt synlige foran øjnene. 3 +1 dc, afstanden mellem 1. og 2. dc 

Fig. 103. Hoved i profil af Liriomyza triglochinae Hend. (Hendel). 

dobbelt så stor som mellem 2. og 3. acr i 2 uregelmæssige 

rækker. Sidste afsnit af m,4…, næsten dobbelt så langt som 

næstsidste. — Hoved og antenner gule. Begge vt på gul bund, 

udenfor vte er øvre øjebagrand sort. Brystets overside med 

svag, dæmpet glans. Mesopleurer med en sort plet i forreste 

del af undertrekanten; den strækker sig ofte et stykke op på 

forkanten og fortoner sig. Tergiter hos å med tydelige gule 

bagrande, hos 2 kun gul bagrand på 6. tergit. Alle lår gule 

med svage, brune striber; skinneben og tarser fortil rødgule, 

bagtil mere brune. Vingeskæl med brun rand og brune hår. 

1—1"/, mm. 

Larven lever i oversidige gangminer på adskillige ærte- 
blomstrede urter, som f. eks. Vikke ( Vicea), Kløver (Trifolium), 
Lupin (Lupinus), Sneglebælg (Medicago). Minen beholder sit 
smukke udseende, også efter at bladet er gulnet. Forpupning 
i jorden. 2 generationer. Jylland, Fyn, Sjælland, Lolland og 
Bornholm. 
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33. EL. triglochinde Hendel (Fig: 103). 

Pande og kinder træder tydeligt frem foran øjnene. Panden 

foroven 1!/, gange øjebredden, fremad noget afsmalnende, 

højden lig bredden. 2 ors+2 ori. 3. antenneled konkavt på 

oversiden, undersiden og forkanten konkave med stærkt 

fremspringende horn foroven. acr i 4—5 rækker. 6. tergit 

stærkt forlænget. Sidste afsnit af m,4, 2?/, gange længere 

end næstsidste. — Hoved og antenner gule. Begge vt på gul 

bund, hele den øvre del af øjebagranden gul. Brystet sort med 

en gul plet foran scutellum. Bagkroppen sort med gule bag- 

rande på alle tergiter, bredest på 6. Lår gule, skinneben og 

tarser sorte. Vingeskæl med brun rand og brune hår. 2 mm. 

Larven lever i gangflademiner på Trehage (Triglochin 
maritima). Forpupning i minen. Sjælland (Dyrehaven). 

34. L. valerianae Hendel. 

Ligner strigata Meig. Ofte med overtallige (ensidige) ori. 

3+1.dc;.:1.: og 2. dc-.længere. fra /linanden end 2. og 3. acr 

4-radede. 6—9 postsuturale ia-hår 1?!/, mm. 

Larven lever i gangminer på Læge-Baldrian ( Valeriana offi- 
cinalis). Ekskrementerne ligger i lange, sammenhængende 
strøg, skiftevis i højre og venstre side. Jylland, Sjælland, 
Lolland og Bornholm. 

35. L. variegata Meigen (Fig. 110). 

Pande og kinder træder bredt frem foran øjnene. Panden 

foroven 2 gange øjebredden, noget afsmalnende fremadtil, 

højden lig bredden. 2 ors+1—2 ori. 3. antenneled rundt. 

3—1 dc, afstanden mellem de første større end mellem de 

øvrige. — Lunula og ansigt hvidgule, hovedet iøvrigt samt an- 

tenner og palper citrongule. Brystets overside matsort med 

en plet foran scutellum og hele bagranden gul. Mesopleurer 

med en sort kileplet, der optager hele underkanten og ”/, 

af forkanten. Bagkroppen sort med gule bagrande, på siderne 

bredt gul. Lår sorte til brunsorte med gule spidser. Vinge- 

skæl smudsighvide med mørkebrun til sort rand og behåring 

af samme farve. 1!/,—2 mm. 
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Larven lever på Sød Astragel (Astragalus clyciphyllus) og 
adskillige andre Astragalus-arter. Minen er en grønskygget 
gangflademine. Gennem den smalle begyndelsesgang går et 
grønt midterbånd, i hvilken de små ekskrementhobe ligger i 
to uregelmæssige rækker. I plettens indre danner de udvan- 
dede ekskrementer smukt grønne skygger. Larven forlader 
minen gennem et oversidigt snit og forpupper sig i jorden. 
2 generationer, juni—juli og aug.—sept. Jylland, Sjælland og 
Lolland. 

36. L. virgo. Zetterstedt. 

Ligner strigata Meig. 2 ors + 2—3 ori. 3. antenneled relativt 

stort, økseformet udvidet. acr i 4—5 uregelmæssige rækker. 

Sidste afsnit af m,4+, 2!/,—3 gange længere end næstsidste. — 

Pande og 3. antenneled gule. vti og vte på brunsort bund; 

den brunsorte farve strækker sig videre fremad mere eller 

mindre langt ned på pandens sideplader. Mesopleurer sorte, 

kun med smal, gul overkant. Bagkroppen sort med tergiternes 

bagrande smalt gule, bredest på 6. Lår gule, skinneben og 

tarser rødbrune til sorte. Vingeskæl med rand og behåring 

brunsorte. 2 mm. 

Larven lever i stænglerne af Padderok (Equisetum). For- 
pupning i minen. 2 generationer, juni-juli og sept.—okt. 
Jylland og Sjælland. 

37. L. wachtli Hendel (Fig. 104). 

Pande og kinder ringformet synlige foran øjnene. Panden 

foroven 2 gange øjebredden, fremadtil noget afsmalnende. 

2 ors +3 ori. 3. antenneled rundt. 3+1 dc, afstanden mellem 

dem aftagende fremad. acr i 4—5 rækker. Sidste afsnit af m24, 

3 gange længere end næstsidste. — Hoved, antenner og palper 

citrongule. 3. antenneled mørkere gult. Brystets overside 

sort, mat gråt bestøvet. Mesopleurer kun midt på under- 

kanten med en sort, gråpudret streg. Bagkroppen brunsort, 

gråt bestøvet, men med svag glans. Tergiterne med meget 

smalle, gule bagrande. Det gule er på midten udvidet fremad, 

så der opstår en fin, gul midterlinie. Tergiternes ombøjede 

rande ligeledes gule og det samme gælder 6. tergit, som kun 
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Fig. 104. Hoved i profil af Liriomyza wachtli Hend. (Hendel). 

Fig. 105. Hoved i profil af Phytagromyza hendeliana Her. (Hendel). 

har en brunsort midterplet ved forkanten. Ben lyst citron- 

gule. Vingeskæl hvide med rand og behåring gule. 1!/,—2"7/, mm. 

Fluen er klækket af frøene af Angelik (Angelica silvestris). 
Jylland. 

8. Metapomyza Enderlein. 

Slægten adskiller sig fra Liriomyza Mik. derved, at 

skuldrene er helt brune eller sorte. Hovedet sort, kun 

pande og kinder delvist gulbrune. Pandens sideplader 

ophøjede, bredden omkring en trediedel af pandens 

samlede bredde. 

Oversigt over arterne 

1. Brystets overside helt sort, notopleurer læderbrune. 

Kun 2-3 de synlige bag tværftren. 20722. DK 2. 
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Notopleurer lysegule. 3+1 dc. Ben sorte. Bag- 

kroppen sort med smalt gule sidelinier. Vinge- 

skæl, med -mørkebrtune Hår 45546 oak 2. violiphaga. 

2. 2. costalafsnit knapt 3 gange længere end 3. Hvis 

bageste tværåre findes, da er sidste afsnit af 

msz+4 4 gange længere end næstsidste 1. flavonotata. 

2. costalafsnit 4 gange længere end det 3. Sidste af- 

snit af m,44 2 gange længere end næstsidste 

3. vanthaspida. 

1. M. flavonotata Haliday. 

Pande og kinder træder ikke frem foran øjnene. Panden 

foroven 2 gange øjebredden, fremadtil afsmalnende til øje- 

bredde, højden lig bredden. 2 ors+2 ori. 3. antenneled fortil 

ægformet tilspidset, overkanten næsten lige. 3 dc bag tvær- 

furen, den 3. meget lille. acr 6-radede. Sidste afsnit af m4+, 

mindst 3 gange længere end næstsidste. — Hoved, antenner og 

palper sorte, pandestriben mat. Bryst og bagkrop glinsende 

sorte, scutellum stærkt citrongul. Hos & kan tergiterne have 

yderst smalle, gule eller hvide bagrande, hos 2 kun 6. tergit. 

Ben sorte. Vingeskæl grå med rand og behåring sort. 2 mm. 

Levevis ukendt. Enkelte steder på Sjælland. 

2. M. violiphaga Hendel (Fig. 114). 

Pande og kinder foroven svagt synlige foran øjnene. 

Panden foroven 1?!/, gange øjebredden, fremadtil afsmal- 

nende. 2 ors + 2 ori. 3. antenneled lille og rundt. 3+1 dc med 

samme afstand mellem 1., 2. og 3. acr 4-radede. Sidste afsnit 

af m244 2?/, gange næstsidste. — Hoved sort, kinder okker- 

gule. Antenner kraftigt rødgule. Bryst og bagkrop glinsende 

sorte. 6. tergit hos 2 med smal, gul bagrand. Vingeskæl grå 

med rand og behåring mørkebrune. 1!/, mm. 

Larven lever i gangflademine med meget kort gang på 
Viol-arter. Forpupning i jorden. 1 generation? Sjælland. 

3. M. xanthaspida Loew. 

Sidste afsnit af m,44 omkring 4 gange næstsidste. Alle lår 

med brede, skarpt afsatte, gule spidser. 2 mm. 
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Levevis ukendt. Sjælland (9 ex 1. 1.4.1906, Vester Fælled 
ved København i Coll. Lundbeck). 

9. Phytagromyza Hendel. 

Små fluer, der minder om Phytomyza, men skilles 

fra disse ved de i oversigten over slægterne nævnte 

karakterer. Bageste tværåre (r-m) findes eller mangler. 

Oversigt over arterne 

1. Vingespidsen ligger cirka midt imellem udmun- 

dingen af r44+5 og M;+2, i hvert fald aldrig ved 

den sidstnævnte (fig. 106). r—m findes i reglen 2. 

Vingespidsen ligger ved udmundingen af m;+, 

RED RTE USG SER BI BEST E VoN Meer 4. 

2. Hår mellem ors + ori og øjeranden mangler fuld- 

stændig. Scutellum i det mindste gul på midten. 

Palper sorte. Brystets overside helt sort 

1. anteposita. 

Orbitalhår findes. 5—7 dc, der aftager fremad i 

BENDER, Fee ENN RØDEDE bødlen AE Fe SEES ren ES DDS SER 3 

3. r—m mangler. Antenner gule. Scutellum mere eller 

mindre Sul på: Oversiden bd. KRAG + æylostei. 

r—m findes. Scutellum sort. Vingespidsen ligger 

midt. imellem r,4, og m,:, (fig. 106)... 2. hendeliana. 

FORRET BEKKER 0 see ske He SE sten so (IT GE nskan banden g 5. 

Fo Mans lets HEGN ae sit enden ad rer te 6. 

5. Brystets overside i midten med 3 rustgule længde- 

striber Baghoved helt; sult 14. borede 34 3-—heringt, 

Brystets overside uden gule længdestriber. Bag- 

Kond sort, Ale RS HANE LE Shad 6. sønderupiana. 

6. Brystets overside på midten med 3 rustgule, grå- 

pudrede længdestriber. Baghovedet over halsen 

med en kvadratisk, sort plet, der indeslutter 2 

ovale, hvidt behårede pletter. Panden stærkt 

udvidet fremad, omkring 4 gange øjebredden 

DRONER FE EDER SENER Rå in rpopulicola. 
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Brystets overside med 3 sorte og mere eller mindre 

gråpudrede længdestriber, der kan flyde sam- 

men til en plet. Øvre del af baghovedet brunt 

eller sort: med undtagelse af randen. 5, 4025 de 

7. Øvre del af baghovedet med 2 hvidt behårede 

pletter over halsen. Lunula halvcirkelformet. 

Panden hos $ udvidet fremadtil, hos 2 parallel- 

rande. 3; antennded rundt sn 8. 

Øvre del af baghovedet uden ovennævnte pletter. 

Lunula højere end en halvcirkel. 3. antenneled 

med lige overkant, fortil noget økseformet ud- 

videt. Vingeskæl med rand og behåring gul. 

Panden hos JF parallelrandet, hos 2 afsmalnende 

4. populi. 

8. Brystets overside med 3 sorte længdestriber, der 

bag tværfuren er skilte af gule linier, den mel- 

lemste kortere end de ydre … 54 sin me tridentata. 

De sorte længdestriber smelter sammen til en plet, 

der kun ved 1. dc har en indskæring. Den sorte 

midterstribe af længde med eller længere end 

KERERERIL ERNE: 55 EUs RUE EGE RS SR RS tremulae. 

1. Ph. anteposita Strobl. 

Pande og kinder tydeligt synlige i profil. Panden for- 

oven 2 gange øjebredden, fremadtil kun lidt afsmalnende. 

2 ors, den forreste indadrettet, 2 ori. 3. antenneled rundt, 

længden omtrent lig bredden. 3+1 dc, acr 2—4-radede. Sidste 

afsnit af m,4+4 2?/,—3 gange længere end næstsidste. — Hoved 

svovlgult, 3. antenneled og palper sorte. Brystets overside 

sort, askegråt bestøvet. Mesopleurer med smalle, gule kanter. 

Scutellum gul, på siderne sort i varierende udstrækning. 

Bagkroppen hos g mat sortbrun til gulbrun, ofte med smalt 

gule bagrande på tergiterne; hos 2 glinsende sort, kun 6. ter- 

git med gul bagrand. Alle lår sorte med gule spidser, skinne- 

ben og tarser brungule til bleggule. Vingeskæl hvidgule med 

brune—sorte hår. 2—2!/, mm. 

Larven lever i stængelmarven af Hvid Snerre (Galium mol- 
l[ugo). Forpupning i jorden. Lolland. 
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2. Ph. hendeliana Hering (Fig. 105—106 og 111). 

I udseende meget lig xylostei R.—D., men forskelle i vinge- 

årernes forløb. Afstanden mellem r44+, og m;4+, er mindre 

og vingespidsen ligger midt imellem deres udmundingssteder. 

” 
"LA 

Mern. ie 

Fig. 106. Vinge af Phytagromyza hendeliana Her. (Hendel). 

Bageste tværåre (m—m) findes og er placeret tæt ved forreste 

tværåre (r-m). — Hoved sort til brungråt, pandestribe og 

sideplader lyst lergule til okkergule. 1. og 2. antenneled okker- 

gule, 3. mørkebrunt. Brystet og scutellum mat sorte, askegråt 

bestøvede. Mesopleurer med smalle, gule kanter. Ben sorte 

til mørkt brungrå, alle lår med gule spidser, skinneben og 

tarser bleggule til okkergule. Vingeskæl smudsighvide med 

rand og behåring mørkebrun. — 2!/, mm. 

Larven lever i hvide gangminer på Gedeblad (Lonicera) 
og Snebær (Symphoricarpos). Forpupning i jorden. 1 genera- 
tion. En af de tidligst forekommende minerfluer, fra slutnin- 
gen af maj til begyndelsen af juni. Arten er kendt fra Sjæl- 
land, Lolland og Bornholm. 

3. Ph. heringi Hendel (Fig. 107—108). 

Pande og kinder bredt synlige foran øjnene. Panden for- 

oven 2 gange øjebredden, parallelrandet, højden lig bredden. 

2 ors + 2 ori. 3. antenneled rundt, temmelig stort og fortil 

med tydelig behåring. 3+1 dc, acr i 4—5 uregelmæssige ræk- 

ker. mm i r—m's forlængelse. — Hele dyret mat lysegult, 

3. antenneled brunligt på den yderste del. Lysest er lunula, 

ansigtet, pandens sideplader og benene. Brystets overside 
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med 3 rustgule længdestriber. Alle børster og hår gule til rust- 

farvede. Vingeskæl incl. rand og behåring lyse. 2 mm. 

Larven lever i stærkt slyngede, oversidige gangminer på 
Ask (Fraxinus eæxcelsior), i reglen flere i samme blad. Hver larves 
mine holder sig mellem to sideribber. Ekskrementerne danner 
en bred midterstribe, der i begyndelsen er 1-radet, senere 
flere uregelmæssige rækker. 1 generation, september—oktober. 
Jylland, Sjælland og Lolland. 

Fig. 107. Hoved i profil af Phytagromyza heringi Hend. (Hendel). 

4. Ph. populi Kaltenbach (Fig. 115). 

Pande og kinder træder som en bred ring frem foran øj- 

nene. Panden foroven 2 gange øjebredden, parallelrandet hos 

då, hos 2 noget afsmalnende fremadtil, bredden noget større 

end højden. Lunula stor, dens højde omtrent halvdelen af 

pandens højde fra antennebasis til 1. punktøje. 3. antenne- 

led økseformet udvidet med lige overrand. 3+1 dc, der af- 

tager i længde fremad. acr 4-radede fortil, senere 2-radede. 

m—m mangler. — Hovedet lysegult, lunula, kinder og ansigt 

lysere, nærmest hvidgule. Partiet mellem punktøjnene gult. 

Brystets overside lysegul med 3 mat hvidgrå længdestriber, 

udenfor disse endnu en længdestribe, men denne smallere og 

kun udviklet bag tværfuren. Mesopleurer fortil på midten 
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Fig. 108. Vinge af Phytagromyza heringi Hend. (Hendel). 

med en lille, lysebrun plet. Scutellum gul, på siderne brun. 

Bagkroppen gul, tergiterne mere eller mindre brungule ved 

basis. 17/, mm. 

Larven lever i bladene af Poppel-arter (Populus), især 
P. nigra. Gangminen er påfaldende lyst grøngul. Ekskrement- 
kornene skiftevis i højre og venstre side. Forpupning i minen. 
Kendt fra alle landsdele undtagen Jylland. 

5. Ph. populicola Haliday (Fig. 109). 

Adskiller sig fra foregående art ved den især hos J fortil 

stærkt udvidede pande. Panden foroven hos 3 3 gange øje- 

Fig. 109. Hoved forfra af Phytagromyza populicola Hal. (Hendel). 
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bredden, fortil 4!/,—5 gange, hos 29 foroven 3 gange og fortil 

4 gange øjebredden. De fremadtil gradvist udvidede kinder 

er tydeligt synlige foran øjnene, set i profil. 2 ors+3 ori. 

acr i 6 rækker. — Hele dyret gult. Længdestriberne på brystets 

overside rustgule, mat hvidgråt bestøvede. Bagkroppen helt 

gul hos Z, hos 2 er læggerøret glinsende sort. 2 mm. 

Larven lever i flademiner på Poppel-arter (Populus). For- 
pupning i jorden. 2 generationer, juni-juli og september. 
Jylland, Sjælland, Amager og Lolland. 

6. Ph. sånderupiana Rydén. 

Pande og kinder ikke synlige i profil. Panden foroven 

halvdelen af hovedets bredde. 2 ors, hvoraf den bageste er 

kort, 1 ori. Lunula lav og bred. 3. antenneled lille og rundt, 

med kort, hvid behåring. 3+1 dc, de forreste kortere. acr i 

4 uregelmæssige rækker. Vingespidsen ved udmundingen af 

m;,+,. m—m tæt ved r—m. — Pandestriben mørkebrun, side- 

plader lysebrune. 1. og 2. antenneled lysebrune, 3. sort. 

Brystets overside matsort, men med nogen glans. Mesopleurer 

gullige oventil og bagtil. Forreste tergit gul på siderne, de 

øvrige brune uden gule bagrande. Forlår med gul spids, 

mellem- og baglår utydeligt gule. Forreste skinneben og tarser 

gule, de øvrige gulbrune. Vingeskæl gule med rand og behåring 

brune. 2—2!/, mm. 

Larven lever i Gedeblad (Lonicera). Lolland. 

10. Napomyza Haliday. 

Adskilles fra Phytomyza Fall. ved at have bageste 

tværåre (m-m) udviklet. 

Oversigt over arterne 

1. m—m i forlængelse af r—m eller basalt for denne. . rl 

mm udenfor ker Kart hos aha 4. 

2. Scutellum gul, højst med brune sider. 3. antenne- 

led 1!/, gange længere end bredt, sort. Epistom 

Bunden. 5. kerne. ARON OS SE 2. elegans. 
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3. Pandestriben brunsort, kinder okkergule. Ben 

begsorte, kun de forreste knæ gulbrune. 3. an- 

tenneled med afrundet forhjørne ...... 5. nigriceps. 

Pande og underkinder lysegule. Alle lår med gule 

spidser. 3. antenneled fortil rundt. 2—3 ori 4. lateralis. 

4. acr 2-radede, højst nogle overtallige hår fortil 

3. glechomae. 

ar eet ureselmæssige rækker 1. 0 SR sa 5; 

5. Panden brun eller gul, sideplader overvejende sorte. 

FEERELE RR ERE seen hel RER 6. æxylostei. 

Panden lysegul, sideplader kun delvis formørkede. 

BARER REE ES FRE lee REGEL 1. aconitophila. 

1. N. aconitophila Hendel. 

Pande og kinder ikke synlige i profil. Panden foroven 

1!/, gange øjebredden, fortil noget afsmalnende. Lunula 

halvcirkelformet. 2 ors+2 ori. 3. antenneled rundt og stort. 

acr i 4—6 uregelmæssige rækker. ia-hår 3-radede. r—m og 

mm før udmundingen af r,, deres indbyrdes beliggenhed 

varierer. — Pande, lunula, kinder, underkinder og ansigt lyse- 

gule. Ocellartrekant og tindinger sorte. Bryst og scutellum 

sorte, askegråt bestøvet, men dog med tydelig glans. Meso- 

pleurer med smalt gule kanter. Vingebasis gul. Bagkroppen 

mørkebrun til sortbrun med gule bagrande på alle tergiter. 

Læggerøret glinsende sort. Ben sortbrune, alle lår med gule 

spidser, skinneben og tarser brune. Godt 2 mm. 

Larven lever i gang-blæreminer på Stormhat (Aconitum) 
og Ridderspore (Delphinium). Minen ligger i en bladspids. 
Forpupning i jorden. 2 generationer, juni-juli og aug.—sept. 
Jylland, Sjælland, Lolland og Bornholm. 

2. N. elegans Meigen. 

Pande og kinder træder i profil vinkelformet frem foran 

øjnene. Panden foroven 2!/,—3 gange øjebredden, parallel- 

randet. Sideplader vulstformet ophøjede. 1 ors+4 ori. An- 

tenner fremadstrakte. 3. antenneled 1"/, gange længere end 

bredt, ægformet. acr i 3-4 uregelmæssige rækker. m—m inden- 

for r-m. — Hoved svovlgult. Sideplader, lunula, kinder og 
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ansigt lysere. 3. antenneled og palper sorte. Brystets overside 

sort og gulgråt bestøvet, med to gule punkter i baghjørnerne 

og svovlgul sidestribe. Scutellum lysere, foran den en i mid- 

ten fremadpegende gul streg. Mesopleurer gule med sort 

for- og underkant. Bagkroppen overvejende gul med bleg- 

brune bånd langs forkanten. Ben sorte, alle lår med brede, 

gule spidser. Vingeskæl hvide, randen gul og behåring mørke- 

brun. 3!/,—41/, mm. 

Levevis ukendt. Sjælland og Bornholm. 

3. N.glechomae Kaltenbach. 

Panden træder tydeligt frem foran øjnene, kinderne kun 

lidt. Panden foroven 2!/, gange øjebredden, fremad afsmal- 

nende. Lunula halvcirkelformet. 2 ors+2 ori. 3. antenneled 

afrundet kvadratisk. acr i 2 rækker, men desuden enkelte 

overtallige hår. 3+1 dc. — Overvejende sort, pandestriben mat 

brunsort. Pandens sideplader næppe glinsende, inderranden 

brungul. Brystets overside og scutellum overvejende mørke- 

gråt bestøvet. Bagkroppen mere glinsende. Ben helt sorte. 

Vingeskæl grålige med mørkebrun rand og behåring. 2!/, mm. 

Larven minerer i Korsknap (Glechoma hederacea). Minen 
er en gangmine, hvis midterste del er tarmagtigt slyngende. 
2 generationer, maj-juni og august—sept. Minen er overalt 
meget hyppig. Sjælland—Lolland. 

4. N. lateralis Fallén (Fig 22). 

Pande og kinder ringformet synlige foran øjnene. Panden 

foroven 2 gange øjebredden, parallelrandet. 2 ors+2—3 ori. 

Mellem antennegruberne og mundranden et epistom. 3. an- 

tenneled afrundet kvadratisk, acr 2-radede. 1—3 ia-hår bag 

tværfuren. m—m enten i forlængelse af r—-m eller indenfor 

denne. — Hovedet gult med sorte antenner og palper. Brystets 

overside og sider sorte, matgråt bestøvede, oversiden med 

smal, gul sidestribe. Bagkroppen glinsende sort med smalle, 

svovlgule bagrande på alle tergiter og fortil gule siderande. 

Ben sorte, alle lår med lysegule spidser. Vingeskæl hvide 

med okkergul rand og mørkebrune hår. 22/,—4 mm. 
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Fig. 110—115. Miner af 110. Liriomyza variegata Meig. på Sød 

Astragel (Astragalus glyciphyllum), 111. Phytagromyza hendeliana 

Her. på Vild Kaprifolie (Lonicera periclymenum), 112. Liriomyza 

trifolii Burgess på Hvid Kløver (Trifolium repens), 113. Phyta- 

gromyza xylostei Rob.-Desv. på A. Lonicera tatarica og B. Dunet 

Gedeblad (Lonicera xylosteum), 114. Metapomyza violiphaga Hend. 

på Viola silvatica og 115. Phytagromyza populi Kalt. på Poppel- 

art (Populus). (Orig.). 

Tovinger. III 9 
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Larven lever i blomsterbunden af kurveblomstrede (Com- 
positae) eller i stængelmarven af skærmplanter (Umbellatae). 
2 generationer, maj-juni og aug.-—okt. Vidt udbredt. Jylland, 
Sjælland og Lolland. 

5. N. nigriceps v. d. Wulp. 

Pander og kinder bredt synlige foran øjnene. Ansigtet kon- 

kavt tilbagevigende. Panden foroven 2 gange, forneden 1!/, 

gange øjebredden. 5 frontorbitalbørster, hvoraf kun den øver- 

ste er opadbøjet. 3+1 dc, acr i 4—5 uregelmæssige rækker. — 

Isseplader og kinder okkergule. Panden mat mørkebrun. 

Antenner sorte. Brystet og scutellum gråligt bestøvede. 

Bagkroppen brun, overvejende glinsende, tergiterne med 

smalle, smudsiggule bagrande. Ben brune. Vingeskæl hvid- 

gule med gul rand og okkergul til brun behåring. 3 mm. 

Levevis ukendt. 1 eksemplar fra Sønderborg 6.V.1904 
(Wistnei). 

6. N. æylostei Kaltenbach. 

Pande og kinder i profil ikke synlige. Panden foroven 

1?/, gange øjebredden, fortil noget afsmalnende. 2 ors + 1—2 ori. 

3. antenneled cirkelrundt. acr i 3-4 rækker. I ia-striben nogle 

få hår. m—-m meget varierende i beliggenhed, men som regel 

udenfor r—m. — Hovedet sort, 1. og 2. antenneled gulbrune 

til rødbrune. Bryst og scutellum sorte, gråt bestøvede. Bag- 

kroppen brun til sortbrun, tydeligt glinsende. 6. tergit med 

gul bagrand. Ben brunsorte, forlår med tydeligt gule spidser, 

mellem- og baglår smallere og mere utydeligt gule, skinneben 

og tarser mere eller mindre gulbrune. Vingeskæl bleggule med 

mørkebrune hår. Ca. 2 mm. 

Larven lever i stjerneformede gangminer på Gedeblad 
(Lonicera) og Snebær (Symphoricarpus). Forpupning i minen. 
2 generationer, juni—juli og sept.—okt. Jylland, Sjælland og 
Bornholm. 

11. Phytomyza Fallén. 

Alle arter af denne omfangsrige slægt mangler ba- 

geste tværåre (m-m). 
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Oversigt over arterne 

: Pade hvideul Ul lyst rødgul: |. ARS, 73k 2: 

Panden mørkt farvet, brun, grå eller sort, højst del- 

ME ELBEN ERE ENES ne NER SOE 3 61. 

Scutellum helt gul eller med gul midterstribe (und- 

tagelsesvis kun gul ved spidsen). Antenner enten 

helt sorte eller med 3. antenneled mørkebrune til 

BURE ATTER DEDE FANN DATE JP SSRI LG 3 

Scutellum helt grå eller sort, uden gul midterstribe 15. 

ED LES mM AMET  RATERRRN Sas SOREL ASER TERRE SE SSE REDDER SDN 4. 

Bageste ors kortere eller svagere, undertiden helt 

ERR SEN TREE RL ANDRE ID, FETG 9. 

Brystets overside glinsende sort. 3. antenneled 

fortil afskåret, bredere end langt (fig. 178). Ca. 

KERN FS SO SNE sat ÆMERSÆNENE PRES JERES YRSES 70. scolopendrii. 

Brystets overside foran scutellum med gul plet, 

der strækker sig til 2. dc. 2. vingeafsnit ca. 3!/, 

gange længere end 4. 3. antenneleds forkant be- 

håret (fig. 158). Mesopleurer gule ... 41. kaltenbachi. 

Brystets overside uden gul plet foran scutellum 6. 

2rvingeafsnit 2!/, 'gange'længtre' end 4. r,…. lige 

ellersopadbøjet ved mundingen ss JIIG L 8. 

2. vingeafsnit 3—4 gange længere end 4. r,4+; mere 

eller mindre konveks i den forreste del, ikke op- 

NERE et te HE PALMA SNEG Us 2, SUND UA SAM 4 de 

Mesopleurer gule over og bag diagonalen. 4—5 post- 

KEIEESSSERREITIRE NE ode oo gede Søde 38. hellebori. 

Mesopleurer kun gul ved overranden. 1—2 post- 

Bree 13-80 ke. si BARN BED, 11. anemones. 

Skuldrene med 3—5 hår foruden børsten. Sterno- 

pleurer helt mørke. Scutellum med smal, gul mid- 

terlinie. Vingeskæl med brune hår 

60. pseudohellebori. 

Skuldrene med 7—9 hår. Sternopleurer med bred, 

gul overkant. Scutellum med mere udbredt gul- 

farvning. Vingeskæl med brunsorte hår 

64. ranunculiphaga. 

9% 
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15. 

16. 
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acr fortil i 3-5 uregelmæssige rækker, der når til 

2. dc, eller bag disse enkelte hår. 1. antenneled 

2 I ØRER SES SERENE PE TE EEN Er rage 26. conyzae. 

acr sparsommere, 2-radede, nående blot til 3. dec 

eller Hdtforbikdisse. 1; mol les Ha erne 10 

2. antenneled sort. acr 2-radede, begynder foran 

i: rediger saae 92. vitalbae. 

2. antenneled mere eller mindre gult. acr begynder 

Edd 2 rl Aa bronrstelk sind Ugen lo stra eee i: 

Bryst og bagkrop helt rødgule. Brystets overside 

uden sorte, gråpudrede længdestriber, eller med 

spor af sådanne. Hofter og lår lysegule. Sterno- 

og hypopleurer højst med rustrød plet 

63…ranunculi.Schr: f: flava: Fall. 

Brystets overside med gråsorte længdestriber, der 

kan flyde sammen. Sterno- og hypopleurer delvis 

sorte, ;askesråt bestenede rd grene ye Ale 12. 

De mørke længdestriber mere eller mindre adskilte 

af gule linier. Foran scutellum en gul plet. Under 

kinder ”/. af øjehøjden 63. ranunculi f. albipes Meig. 

De mørke længdestriber forenede i en mørk plet. 

Foran scutellumjingenosulspliet; sorger 13 

Lår gule eller veere. 51.5 14. 

Lår sorte eller brunsorte. Mesopleurer højst gule 

i den øverste trediedel. . 63. ranunculi f. praecox Meig. 

2. vingeafsnit 3 gange længere end 3. Underkinder 

2/—1/, af øjehøjden. 

63. ranunculi f. flavoscutellata Fall. 

2. vingeafsnit tydeligt kortere. Alle tergiter med 

breder Sule basrande , … 55, 25 KL MA Et 50. notata. 

Lår helt eller overvejende gule, højst dorsalt med 

brune. ,striber- Gller plettet odd MAN Dele PE EK 16. 

Lår 'sorte,. højst mod ene spidsshss44 07 ad 20. 

Antenner helt gule, højst 3. led mere eller mindre 

formørket, men aldfighelk SOREN DK isrr uerker £7; 

Antenner sorte, i det mindste 3. led 90. veronicicola. 

Brystets .sidestribe, bredt als ts. see 18. 

Brystets .sidestribe sort, gråt: bestøvet 2.500.500 19, 
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20. 

21, 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 
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Mesopleurer gule, kun langs underkanten en brun 

KERES EDEL DEG 217 beer BE 35. flavicornis. 

Mesopleurer overvejende gråsorte, med gul over- 

kan ELSASS højden kg 12330010. arve 68. rufipes. 

Øjne nøgne. Pandens højde lig bredden foroven. 

Læggerøret af længde som bagkroppen, cy- 

lindrisk med undtagelse af basaldelen.. 89. varipes. 

Øjne tæt hårede. Pandens højde kun ”/, af bredden 

foroven. Læggerøret kort og konisk .... 29. dasyops. 

Epistom findes. Vibrisser meget små. Palper spade- 

famnekividede 0 rr. Aand 37. gymnostoma. 

Intet epistom. Vibrisser kraftigt udviklede...... 21: 

Antenner gule eller rødgule, højst 3. antenneled 

Elie ORE ss hanen rr ke RENS UNE 22. 

Antenner; sorte; idet: mindste, 3. led ss ser. 23: 

Mesopleurer bleggule i den øverste halvdel. Late- 

falstriben!:gul acrflerradede 2 say si 25. cirsit. 

Brystetthelt:gråt., act 2-radede. 20000 28: cytisi. 

Labels LAN arrene am de 24. 

Lateralstriben læder- eller mørkebrun. Mesopleu- 

rerskun «smalt: gulrandet føroven: 45.54 srt. FRE S2: 

2. vingeafsnit2!/,—3- gange længereend;Å: 3. 0040 25. 

2. vingeafsnit 3!/,—4 gange længere end 4....... 27. 

Tindinger og sternopleurernes overkant gule.... 26. 

Tindinger og sternopleurernes overkant brune. 

Øverste fjerdedel af mesopleurer gul. 8—10 post- 

suturale ia-hår. Nederste del af baghovedet un- 

der børsterækken gul. Tergiter med gule sider 

2. aconiti. 

2. antenneled gult (ikke noget absolut sikkert 

kendetegn, da man finder eksemplarer med brunt 

2. led). acr i 2—3 uregelmæssige rækker. 2—3 post- 

suturale ia-hår. Øverste halvdel af mesopleurer 

Fuller Palner Fodsule. 10 44. matricariae. 

2. antenneled lysebrunt. 3.led med lange, hvide 

hår. sacr fortil 3-5 rækker... ss 81. tanaceti. 

2 lige-lange;ors.sacr:imere send 2-rækker 42... 28. 

Bageste ors mangler eller er kortere end forreste 29. 
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29. 

30. 

31: 

32. 

33. 

34. 
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Mesopleurer gule i øverste halvdel. For- og mel- 

lemskinneben samt tarser gulbrune. acr fortil i 

SD SERENE. PIGER pbyopgvvuree ren 42. lappae. 

Mesopleurernes øverste rand sul 4 2/50 75. sonchi. 

Mesopleurer gule på en trediedel til halvdelen... 30. 

Mesopleurer gule på mindre end en trediedel. Late- 

ralstriben delvis formørket. Notopleurer brun- 

lige. Vingeskæl med rand og behåring brun 

78. spondyhlii. 

dg hor i ak 5 ANA LESEREES DN A SR SNE MARR Sr Abs e SÅ DA ET or 31 

Tindinger mørkebrune. Pandens gule sideplader 

foroven meget brede, under ors pludseligt af- 

smalnende. Forreste tergit gul på siderne og 

sidste tergit ”gulkantet bagtil. 5.9, 8. albiceps. 

Kinder liniesmalle. Pandens bredde foroven noget 

større end højden. acr i 4—5 rækker. 2. vinge- 

afsnit 3!/,—4 gange længere end 4. Sternopleu- 

rers øverste rand delvis" eu, SSU, 72. senecionis. 

Kinder ikke linijesmalle. Pandens bredde foroven 

betydeligt større end højden. ........ 69. rydéniana. 

Begge ors lige lange eller bageste noget længere... 44. 

Bageste ors mangler eller er kortere end den for- 

BERLE 64208 DUS ITST BILEN REE  SFRERVERNSSERS 33, 

2. vingeafsnit 1!/,—3 gange længere end 4........ 34. 

2. vingeafsnit 3!/,—5 gange længere end 4........ 7: 

Epistom findes. acr mangler. Ansigtet gult. Bage- 

ste ors rykket indad. 3. antenneled stort 77. spoliata. 

Enistom anken MITOSE SA MISES DER 35. 

Kun een tydelig ors, den bageste højst ganske lille 

SE TE ENERET ED) ARE: Asus 36. 

2 ors, den bageste "/,—"/. så lang som den forre- 

ste. Tarser mørkebrune til sorte. Antennegruber 

gule. Kanten bag ocellarpladen gul. Skuldre kun 

med en gul plet bagtil. 2. ors midt imellem vti 

(DA as te gl 2 TT 4 BARRE SS ESRRDERRRRERE REESE BEST SR 57. pimpinellae. 

1—2 postsuturale ia-hår. Ansigt og lunula gule. 

2. vingeafsnit ikke over dobbelt så langt som 4. 

1 03 TØNDE, TODD SIDDE 31. erigerophila. 



37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 
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5—6 postsuturale ia-hår. Ansigt og lunula mørke- 

brune. 2. vingeafsnit 2!/, gange længere end 4. 

ENE FUN SE RES SELEN ED Rn 91. virgaureae. 

BRUDE RER are d. ODDS RER 38. 

acr 2-radede, slutter ved 2. dc. Mesopleurer smalt 

gule foroven. Ansigtet mørkebrunt. Pandens 

sideplader bredt mørkebrunt kantede ... 23. cicutae. 

Mesopleurer gulkantede foroven (?/, af højden). 

Ansigt og ansigtskile mørkebrune. 2. vingeafsnit 

4-5 Bin længere ends. 0500 HID RON al 

Mesopleurer kun med smal, gul overkant....... 41. 

Yderste fjerdedel af r,4+; lige, næsten parallel med 

PT T De SE SB, Y YSERD FILS EAN BRET BRET ERR T EFT SETE TE» 78. spondyhlii. 

Yderste fjerdedel af r,4+; buet og divergerende mod 

KER SE de Jade ane se de sd make 40 

Oversiden af læggerørets basalkonus gult håret på 

mere end den basale halvdel. Afstanden mellem 

forreste ors og bageste ori er kortere end den 

halve afstand fra forreste ors til vti. Underkinder 

1/, af øjehøjden. Mesopleurer gule indtil "/, 

54. pastinacae. 

Oversiden af læggerørets basalkonus kun lyst håret 

på den basale trediedel. Først nævnte afstand er 

halvdelen eller mere end halvdelen af sidst nævn- 

te. Underkinder "/, af øjehøjden. Mesopleurer 

ED AB 0 TORE T FSSESSSRENEN SES SAREEN SYES SSER 74. sii. 

4—6 postsuturale ia-hår. acr i 3-4 rækker........ 42. 

8—12 postsuturale ia-hår. acr i 4—5 rækker 21. campanulae. 

Ansigt incl. midterkilen mørkebrun til sort, mund- 

rr ME” SIRENE SES SETE RE TORE SS SEENE ET EDR TEE TET FEER TES 43. 

Ansigtet gult, i hvert fald midterkilen, men under- 

tiden er antennegruberne mørke. I reglen 3 ori. 

Notopleurer gulbrune i kanterne ...... 12. angelicae. 

acr flerradede, begynder foran 4. dc og strækker sig 

bagud forbi 2. dc. Omkring 5 postsuturale ia-hår 

5. aegopodii. 

acer meget fine, kun enkelte foran 4. dc og bag 2. dc. 

1=3-postsuttrale ia-hår id sseld.d; 13. angelicastri. 



44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

52. 

53. 

54. 

136 

Mellem prælabrum og den vinkelagtigt fremsky- 

dende mundrand findes et epistom. Ingen acr 

77. spoliata. 

Episton; mandler ri 1000054 SEER TES 45. 

acr mangler eller er 2-radede (undertiden dog 2—3- 

radéde foran smærkdren eden ER 49. 

aser Aerradedes 40 Arbarddnsnde hente sekret 46. 

TE ae SE DJ ar 5] 40) OURE SAD SER EL ESESER SOMERSET] TORE BER BORES 5 STEN 47. 

acr i 6—8 rækker, pandestriben brun, 2—3 ori 40. ilicis. 

2. vingeafsnit 1/,—2!/, gange længere end 4. 

30. diversicornis. 

2. vingeafsnit 3—4!/, gange længere end 4. rT445 

tydeligt krummet, i den forreste del konveks, 

Senere eee sr niie te. beboer se 48. 

2. vingeafsnit 3 gange længere end 4. r44+5 svagt 

beg 43070 anklen ove 15. aquilegiae. 

2. vingeafsnit 4 gange det 4. r,4+5 stærkere bøjet 

83. thalictricola. 

Åntennefruber brune tib sortagtiget sut tre 50; 

Antennegruber gule, højst noget formørkede i 

ERROR 0, kreeret ly mere mes belreeerne.s 53. 

Øjne med lang, tæt behåring (se punkt 71) 

47. nigra og 36. fuscula. 

Øjne næsten uhårede eller med spredte hår..... ok. 

acr mangler. Ansigtet ikke helt brunt 17. atricornis. 

Ser rada ss 2 sr sneen ss tdr e EEN Så. 

Kinder liniesmalle. 2. vingeafsnit 2—2!/, gange 

kengere enden: Ak Kok soner altre 34. farfarae. 

Kinder bredere. Kinder og underkinder sortkan- 

tede omkring øjnene. 3. antenneled aflangt 

24. cineracea. 

Forhofter: sgule-i sbidsen sure KE 54. 

Forhofter ikke gule. Panden bredere end høj. Un- 

derkinder bredere end den halve øjehøjde.... 57. 

Forhofter smalt gule i spidsen. 3. antenneled rundt. 

Lår sorte med gule spidser. Tindinger gule, bag- 

hovedet. kun sort. tilsomkring svie. 4 16. asteris. 

Forhofter bredt gule. Tindinger mørkebrune til vti 55. 
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Bagkroppens basis mere eller mindre gulfarvet på 

ARE eve Tear, Mundine 82. tenella. 

Bagkroppens basis ikke gulfarvet på siderne. Øj- 

nenes forrand stærkt fremadkrummet, højden 

BEER SER sonarer le garn satser 56. 

Antenner helt sorte. Antennebørsten lancetformet 

udvidet. acr sparsomme, kun 1—3 par udviklet 

27. crassiseta. 

1. og 2. antenneled gule. Antennebørsten normal 

58. plantaginis. 

acr mangler, undertiden et eller flere spredte hår. 

2. vingeafsnit kortere end det dobbelte af 4. af- 

snit. Nederste af baghovedet til børsteraden sort 

LI africarnis. 

Mindst bar etr-hndes 02004 Selbead adeaer 58. 

Kinder liniesmalle. r,45 tydeligt krummet. Tin- 

dinger og en del af issepladen sorte. Det nederste 

af baghovedet til børsteraden sort. Brystet med 

fedtagtig glans. Lårspidser lysegule. 2. vinge- 

afsnit 2?/, gange længere end det 4. 33.  fallaciosa. 

Kinder ikke liniesmalle. r4,4+5 lige. Issepladen gul 59. 

De to bageste punktøjne længere fra hinanden end 

1/, af afstanden mellem vti. 2. vingeafsnit 2 

ker kongere SHE. pis ra 76. spinaciae. 

Afstanden mellem punktøjnene mindre. 2. vinge- 

alsnit:3: gange længere send As . RE Sar 60. 

Større art, vingelængden 3 mm. Baghovedets sorte 

farve når frem til børsteraden ...... 67. robustella. 

Mindre art, vingelængden højst 2,5 mm. Hårene på 

3. antenneleds forkant lange og grove og mere 

eller mindre bøjede; Jono Boble dl 6. affinis 

Bageste ors mindst lige så lang og kraftig som 

BEES UN si oe bade AN ek SNS ROERE 62. 

Bageste ors kortere, reduceret eller helt forsvundet 80. 

2. vingeafsnit 3!/, gange længere end 4.......... 63, 

2. vingeafsnit 1!/,—3 gange længere end 4........ 64. 

Antenner, skinneben og tarser i hvert fald delvis 

okkergule. 3. antenneled kun brunt fortil 7. agromyzina. 
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Antenner, skinneben og tarser sorte til sortbrune. 

Vingebasis okkerguls52, 1. bens. Mee 45. milii. 

Kinder på højde med antennerne og nedenfor disse 

ikke synlige i profil, forfra set liniesmalle på det 

makier skede 1 TERE BEN Onan 65. 

Kinder træder i profil mere eller mindre frem foran 

øjnene; sset-forfrå ikke liniesmalle. 224. hals 69. 

Brystets overside helt mat eller overvejende gråt 

bestøvet. Underkinder !/, af øjehøjden........ 66. 

Brystets overside glinsende sort. Underkinder ”/, 

af øjehøjden. 2. vingeafsnit 1!/,—2 gange længere 

SR EJET IE, bis rn, ud rork 68. 

2. vingeafsnit mindst 2!/, gange længere end 4... 67. 

2. vingeafsnit 2!/, gange længere end 4. 7—8 post- 

suturale ia-hår. 4. de i tværlinien mellem prsut. 

49. nigritella. 

4—5 postsuturale ia-hår. Antennebørsten længere 

end antennerne. Vingebasis brun uden kontrast. 

Vingeskæl mørke med sortbrune hår. acr spar- 

somme 3-4 rakler sov en 80. sånderupi. 

0—1 postsuturale ia-hår. Vingebasis brungul 55. periclymeni. 

Kun bageste ors bagudrettet, forreste noget indad- 

bøjet, Yingebasis lysegul sod 66. rectae. 

Begge ors bagudrettede. Vingebasis brun. Panden 

afsmalnende fremad. Pandens sideplader foran 

ors stærkt og hurtigt afsmalnende. 1—2 post- 

SANDE na [le - Tel at OMME SBS ES SER BARE" SEN TEE SER SES ERE 39. hendeli. 

OP ERR BER 3535] DEDE EODIE MLS RER 79: siccisae. 

AO ERE Jonne FLERE utal øl 70. 

acer fortid ca02: kenederækker ude ele bane S3: 

acr-f' flere FORE 4 00 osrene ADELE one sed TÅ. 

Øjne tæt hårede. 2. vingeafsnit mere end 2 gange 

entered 48150 BRET ORDE RES FORLAN 72. 

Øjne praktisk "tafot name ender sis Røg 73. 

oc stærkere end ors, når langt frem foran disse. 

Pandens bredde større end højden. Øjne hårede, 

men ikke stærkt. 6. tergit hos $ og 2 ikke læn- 

gere end BED sr Enron nede 36. fuscula. 
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oc svagere, når kun frem til forreste ors. Panden 

afsmalnende fremad, længden lig bredden. Øjne 

meget tæt hårede. 6. tergit forlænget...... 47. nigra. 

2. vingeafsnit 3 gange længere end 4. acr slutter 

ved 2. dc. 3. antenneled rundt. Knæ mørke. 

NIDEEb Slash egne vs edb ska 62. ramosa. 

2. vingeafsnit 1!/,—21/, gange længere end 4. 3. an- 

tenneled længere end bredt. Alle lår med mørke 

UREN JUN DS SKR SEKS Ras ERA 24. cineracea. 

Brystets overside mat gråt eller gråbrunt bestøvet 75. 

Brystets overside noget glinsende, sort. 2. vinge- 

afsnit 21/2 vgange-lærigere énd 45 2060 0400 Ads 

Vinger lysende mælkehvide. Kinder i profil af 

bredde som 3. antenneled, valkformet ophøjet. 

Underkinder ”/, af øjehøjden. Vingeskæl med 

gul rand og gule hår. Vingebasis gullig. Brystet 

hvidt. beklovebsisnilbgge. R.A 10. albipennis. 

Vinger ikke mælkehvide. Kinder smallere end 

3. antenneled, men dog tydeligt synlige foran 

øjnene. Vingeskæl med rand og behåring brun. 

Brystet ikke hvidgråt- bestøvet ss savnede 36; 

Lunula meget lavere end pandens højde fra ansigt 

tikkofreste obketøjeris. sulte di 32. evanescens. 

Lunula cirka af højde som panden........ 53. opaca. 

Ben, også lårspidser, helt sorte, kun forlår har 

undertiden en anelse lysere spids. Vingebasis 

bruhkesiden koritrasb js Ssasobøvs. sled. kd. 0 18. 

Alle lårspidser gule. Vingebasis gullig kontraste- 

rende. Ingen opadbøjede hår på mesopleurer 

59. primulae. 

3. antenneled ovalt, med lange, lyse hår. 1. ors 

FREE IEEE AD AN nd ENE De 61. pubicornis. 

3. antenneled rundt, med korte hår. 1. ors ikke ryk- 

ket indad. 4. dec på højde med prsut.......... 19. 

Orbitalhår flerradede. Vingebasis askegrå. Kind- 

plader foran ors næppe afsmalnende. acr i ca. 

BRED DIK vel Mholarsl th udiendd 19. calthivora. 

Orbitalhår enradede. Kindplader foran ors stærkt 
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afsmalnende. acr fortil 3—4-radede, bagtil tyn- 

aA He Nemt 20. calthophila. 

Vinger røgfarvede, stærkest ved basis. Kun 1 ors, 

3 ori. Pande og kinder stærkt fremtrædende i 

profil. 3. antenneled længere end bredt. Lår- 

spifiser; bredt mus. sure Møhl, 48. nigripennis. 

Vinger iikkerstærkt Fosfarvejentldl] Jorteoedtfs 31, 

2. vingeafsnit 3!/,—4 gange længere end 4. Kinder 

menebemsleiartlendede IT, SE al sl ære 82. 

2. vingeafsnit kun 1!/,—3 gange længere end 4. 93. 

acr tæt siddende i 5—7 rækker, nående bagud til 

eller næsten til 1. dc. Brystets overside med no- 

gen glans. Alle lårspidser gule. 2 ors af nogenlun- 

de samme længde. 9—12 postsuturale ia-hår. 

Bagkroppen hos normalformen udbredt gul, hos 

soruméerfortien sorts uld sly. s 1. abdominalis. 

acr tyndere, i 3—5 uregelmæssige rækker, nående 

bagud til Aude eller noget; ban dennes! ne 83. 

Brystets overside :slinsende sort; sb 84. 

Brystets overside mat eller højst med fedtet glans 85. 

ia-partiet uden behåring. Antennebaser tæt sam- 

mensiddende. Alle lårspidser gule..... 46. minuscula 

ia-partiet med behåring. Antennebaser bredt ad- 

sker sons nede ndeæsrsktleed anse 18. brunnipes. 

3. antenneled smed tæt og lang behåring Mar 86. 

3. antenneled ikkespåfaldende' behåret 50: 87. 

4. dc på højde med prs. Forreste ors noget bag 

midten af panden. Bagkroppen gul ved basis. 

Vingeskæl med rand og behåring okkergul 

3. aefåeae; 

4. de foran prs. Forreste ors i pandens midte eller 

noget foran denne. Bagkroppen ikke gul på ud- 

farvede eksemplarer. Vingeskæl med rand og 

hehårine br mnsttersuekied foo abs 85. thysselini. 

acr når kun til 2. dc, eller højst enkelte hår bag 

denne (i tvivlstilfælde prøves begge alternativer) 88. 

acr i rækker til midt imellem 1. og 2. dc eller endnu 

længere bagnily i: solidt alskens SOREN 90. 
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Bageste knæ helt sorte. 0—4 postsuturale ia-hår. 

Bageste ors højst halvt så lang som 2. 73. seseleos. 

Bageste knæ smalt, men tydeligt rødlige. Pleural- 

ME 1 HEDE ra se REDE ANS ADRE SEN PSR FESTER RE NERE SENERE 89. 

ryk lige'isden yderste del: "Kinder :svagt; synlige i 

pubhl. Bageste: ofs ven dvikiet 5 14. anthrisci. 

r445tydeligt buet"i den: yderste: del.- Kinder-ikke 

synlige i profil. Bageste ors meget lille. 3—4 post- 

SEE FEE NS i er 86. tordylii. 

acr korte og fine, kortere end ”/, af dc, mellem 2. 

og. Å. de i. ca. 5 rækker. Skinneben delvist og 

Farser helt brune bersist 15. vast, ae 18, brunnipes. 

acr grovere, mere end ”/, af de og hverken nående 

kid ler ra deler ADA. ENN ar 9: 

rå Hee) iY denvyderste del: "Pandens sideplader 

læderbrune, højst sorte langs øjeranden 

54. vobscurella: 

1,45 buétyi den yderste del konkav fortil. 1. . 92. 

Skinneben og tarser overvejende lyse, rødlige til 

gullige. 6—9 postsuturale: ia-hår 2. åt 4. adjuncta. 

Skinneben og tarser overvejende mørkebrune. 

4—6 postsuturale ia-hår. I reglen kun 1 ori 

22. chaerophylli. 

acr i ca. 2 rækker, 3—4 par, kun fortil et eller andet 

overtalligt hår og bagud højst nående til 2. dc. 

Bageste ors mangler. Alle lårspidser mørke. 

Nångébasis og: pleuralsøm bi 51.455 ele 94. 

acr i 3—6 rækker, nående bagud til noget forbi 2. dc 

(undtagen. hos. SIbimMArgo) 25 san ulk Fo PERLE 95. 

BEER SE alen aks TRE alen Aa akes 84. thymi. 

REESE eet 50 or Tea. da. s fergene hes lrgee 56. petdi. 

Kinder på højde med antennerne ikke liniesmalle. 

Pandens bredde foroven større end højden... 96. 

Kinder liniesmalle. Pandens bredde lig højden.. 98. 

Vingebasis og pleuralsøm bleggule. Forlår med gul 

spids, mellem- og baglår mere rødlige. Bageste 

ors ca. ?/, af forreste. Brystets overside over- 

vejende glinsende. Orbitalhår flerradede 71. sedicola. 
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Vingebasis og pleuralsøm kontrastløst brunlige. 

Alle lårspidser mørke. acr fortil 4—5-radede, 

nående Forbi FENDER), Gad oms aen 97. 

97. r44+5 tydeligt opadbøjet i den yderste del. Bageste 

ors lille eller manglende. Antenner adskilte ved 

nt 7 MØBLER SES HERA SEE SSR DT PTE NYTTER ESSEN SATS EN ME 87. trollii. 

T4+5 lige. Bageste ors næsten af længde som forre- 

ste. Antenner tæt sammensiddende ved basis 

20. calthophila. 

98. Forlår med gul spids, mellem- og baglår rødlige. 

Bajer ore andet 1ANDES Ds bogs I 99. 

Bapeste ors 21,3) val forreste smsen sekret 100. 

99. acr i ca. 4 rækker, nående til 1. dc. 1—2 postsuturale 

ia-hår. Alle lårspidser gule. Brystets overside 

glinsende. Pandestriben læderbrun. Vingeskæl 

sortagtige. Vingebasis og pleuralsøm bleggule 

65. ranunculivora. 

acr fortil i 4—5 uregelmæssige rækker, bagud tyn- 

dere og sluttende mellem 1. og 2. dc. 3 postsutu- 

Pale fas har I PIVER SODE G 43. linguae. 

100. acr fortil i 5—6 rækker, nående bagud til forbi 2. dc 

eller næsten til 1. dc. Vingebasis og pleuralsøm 

gullige. 3—5 postsuturale ia-hår. Brystets over- 

de lende 1103 sg rap de see 51. obscura. 

acr fortil i 3-4 rækker. r,4; opadbøjet i den yderste 

del. Forreste ors og bageste ori nærmede til 

Han TEE. SLED SRRE, KATE 9. albimargo. 

1. Ph. abdominalis Zetterstedt (Fig. 116). 

Pande og kinder ikke synlige foran øjnene. Pandens bredde 

foroven 1!/, gange øjebredden; højden lig bredden, pande- 

striben fremad noget afsmalnende. 2 ors + 2 ori. 3. antenneled 

rundt, med tætsiddende, grove hår. acr uregelmæssige, fortil 

3, 6 eller 7-radede, bagud tyndere. 9—12 postsuturale ia-hår. 

2. vingeafsnit mere end 3 gange længere end 4. — Panden, 

den øverste del af sidepladerne og antenner gule. Lunula 

gul, sølvhvidt skinnende, underkinder gulbrune. Brystet gråt 
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bestøvet, men med fedtet glans. Bagkroppen gul med an- 

tydning af mørk midterstribe, 6. tergit og undertiden også 5. 

rødgult. Ben sorte, alle lår med gule spidser, skinneben og 

tarser gule. Vingeskæl hvidgule med okkergul rand og be- 

116 117 

Fig. 116. Hoved i profil af Phytomyza abdominalis Zett. (Hendel). 

Fig. 117. Hoved i profil af Phytomyza aconiti Hend. (Hendel). 

håring i samme farve. Den sporadisk optrædende sommer- 

generation (f. socia Brischke) har sort bagkrop med kun bag- 

randen af 6. tergit og siderandene gule. Også panden er 

mørkere, ligesom også mellem- og baglår er mørke. 3—3?/, mm. 

Larven lever i blæreminer på Blå Anemone (Anemone 
hepatica), ofte flere larver sammen. Forpupning i jorden. 
Den normale generation udvikles i de overvintrende blade. 
Imago fremme i april-maj. Sommergenerationen optræder i 
de nye blade i maj-juni og senere. Kendt fra Jylland, Sjælland, 
Bogø og Lolland. 

2. Ph. aconiti Hendel (Fig. 117). 

Pande og kinder meget svagt synlige foran øjnene. Panden 

foroven 2 gange øjebredden, fremad afsmalnende, bredden 
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større end højden. 1—2 ors+2 ori. 3. antenneled rundt, kort 

ovalt, acr i 5—6 rækker, bagud tyndere. 8—10 postsuturale ia- 

hår. 2. vingeafsnit mere end 3 gange længere end 4. Hovedet 

gult, tindinger sortbrune. Antennegruber lysebrune. Antenner 

og palper sorte, 1. antenneled gulligt. Bryst og bagkrop 

brunsorte. Brystets overside gråt bestøvet, mat. Foran 

scutellums hjørner en gul plet på hver side af brystet. Side- 

striben lysegul. Mesopleurernes øverste "/, eller 1/, lysegule. 

Bagkropstergiterne med meget smal, gul bagrand, bredest på 

6. tergit. Ben sorte. Vingeskæl med lys rand og behåring. 

2!/,, mm. 

Larven lever i blæreminer på Stormhat (Aconitum) og 
Ridderspore (Delphinium). Ofte flyder flere miner sammen til 
een stor. Forpupning i jorden. 2 generationer, juni—juli og 
aug.—sept. Hidtil kun kendt fra Lolland. 

3. Ph. actaeae Hendel. 

Pande og kinder ikke synlige i profil. Panden foroven 1!/, 

gange øjebredden. 1 (—2) ors+1—2 ori. 3. antenneled rundt 

og tæt og fint behåret. acr 4—5-radede. 5 postsuturale ia-hår. 

2. vingeafsnit 4 gange længere end 4. — Hovedet okkergult, 

tindinger sortbrune, antenner og palper sorte. Brystet brun- 

sort, oversiden mat gråpudret. Mesopleurer med smal, hvid 

rand. Bagkroppen brun, tergiterne med lysere bagrande. 

Ben sortbrune, forlår med bleggul spids, mellem- og baglår 

med smallere, gulbrune spidser. Skinneben og tarser lysere. 

Vingeskæl med rand og behåring lyse. 2 mm. 

Larven lever i blæreminer på Druemunke (Actaea spicata), 
ofte flere larver i samme mine. Forpupning i jorden. Sandsyn- 
ligvis 2 generationer, juni—juli og august. Sjælland og Lolland. 

4. Ph. adjuncta Hering (Fig. 128). 

Panden foroven 1?!/, gange øjebredden, bredden meget 

større end højden. 2 ors, den bageste kortere, 2 ori, den for- 

reste kortere. 3. antenneled fortil med tætsiddende, hvide 

hår. acr 4—5-radede. 6—9 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit 

3!/, gange længere end 4. — Hovedet, antenner og palper 

brunsorte. Brystet sort, oversiden og scutellum gråpudrede 
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med nogen glans, siderande noget lysere, foran scutellums 

hjørner et gult punkt. Mesopleurer med smal, hvid kant. 

Bagkroppen brunsort, noget glinsende, 6. tergit med gul bag- 

rand. Ben sorte, forlår med bleggul spids, mellem- og baglår 

med brungule, smallere spidser. Vingeskæl med lys rand og 

lysebrune hår. 2—2!/, mm. 

Larven lever i oversidige gangminer på Stor Pimpinelle 
(Pimpinella major) og Almindelig P. (P. sawxifraga). Gangen 
begynder meget fint, men udvikler sig hurtigt langs med 
bladranden, som den følger. Ekskrementkornene ligger skifte- 
vis til højre og venstre. Forpupning i jorden. Formodentlig 
2 generationer, 1. generation i juli. Jylland, Sjælland, Lolland 
og Bornholm. 

5. Ph. aegopodii Hendel (Fig. 118). 

Panden svagt, kinderne slet ikke, synlig foran øjnene i 

profil. Panden foroven dobbelt så bred som øjet, bredden 

større end højden. 2 ors, den bageste ”/, af den forreste, 2 ori. 

acr 3—4-radede, bagud tyndende ud. 4—6 postsuturale ia-hår. 

2. vingeafsnit 3!/, gange længere end 4. — Hovedet gult, vti 

118 

Fig. 118. Hoved i profil af Phytomyza aegopodii Hend. (Hendel). 

Fig. 119. Hoved i profil af Phytomyza agromyzina Meig. (Hendel). 

Tovinger. III 10 
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på rødbrun bund. Øverste øjebagrand mørk på en strækning. 

Nederste del af baghovedet gult bag den lodrette børsterad. 

1. antenneled gult, 2. brunt, 3. sort. Palper sorte. Brystet 

brunsort, oversiden og scutellum gråpudrede, foran scutel- 

lums hjørner et gult punkt. Sidestriben læderbrun, delvis lyst 

gulbrun. Mesopleurer med smalt gule kanter. Ben sortbrune, 

alle lår med gule spidser. Vingeskæl gule med lysebrune hår. 

2 mm. 

Larven lever ofte selskabeligt i flademiner på Skvalderkål 
(Aegopodium podagraria). Minen begynder stjerneformet inde 
i bladet. Forpupning i jorden. 2 generationer, juli og septem- 
ber. Sjælland. 

6. Ph. affinis Fallén (Fig. 129). 

Pande og kinder synlige foran øjnene. Panden foroven 

2 gange øjebredden, fremad næppe afsmalnende, bredden 

større end længden. Underkinder "/,—"/, af øjehøjden. 2 ors;, 

den bageste mindst ligeså lang som den forreste, 1 ori. 3. an- 

tenneled rundt, med korte, hvide hår. acr 2-radede. 1—2 post- 

suturale ia-hår. 2. vingeafsnit 3 gange længere end 4. — Ho- 

vedet gult med sorte antenner. Brystet og scutellum sorte 

med askegrå bestøvning. Mesopleurer bleggult kantede. Bag- 

kroppen brunsort, tydeligt glinsende, tergiterne med smalle, 

svovlgule bagrande, bredere hos $ end hos 2. Basaldelen af 

læggerøret glinsende sort. Ben sorte, alle lår med lysegule 

spidser. Vingeskæl hvide med brun rand og mørkebrune hår. 

2 mm. 

Larven lever i gangminer på Bladhoved-Tidsel (Cirsium). 
Minerne kendes på deres gulgrønne farve, der skyldes, at lar- 
ven kun æder de nederste cellelag og lader palisadevævet for- 
blive urørt. Dette bleges derefter og antager den gulgrønne 
farve. Forpupning i minen, i reglen på bladets underside. 
2 generationer, juni-juli og aug.—okt. Jylland, Fyn, Sjælland, 
Bogø, Lolland og Bornholm. 

7. Ph. agromyzina Meigen (Fig. 119 og 127). 

Pande og kinder ikke synlige foran øjnene. Panden for- 

oven noget bredere end øjet, fremad afsmalnende, bredden 

større end højden. 2 lige lange ors, samt 1 ori. 3. antenneled 
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lille og rundt. acr 5—6-radede. 6—7 postsuturale ia-hår. 2. vinge- 

afsnit 4 gange længere end 4. — Pande, kinder og lunula okker- 

gule, pandestribe og sideplader mørkere, tindinger mørke- 

brune. 1. og 2. antenneled og basis af 3. okkergule, 3. yderst 

brunt. Bryst, scutellum og bagkrop begbrune, de to første 

gråpudrede med nogen glans. Mesopleurer med voksgule 

rande. Kun 6. tergit hos 2 med gul bagrand. Ben mørkebrune, 

forlår med gule spidser, mellem- og baglår mere brungule, 

skinneben og tarser okkergule. Vingeskæl grå med mørkebrun 

rand og behåring af samme farve. 12/,—2 mm. 

Larven lever på Kornel (Cornus) i oversidige, lange gang- 
miner, der langsomt bliver bredere og bredere. Hele gangen 
er gennemtrukket af et grønt midterbånd, der består af op- 
løste ekskrementer. Forpupning i jorden. 2 generationer, juni 
og juli. Jylland og Lolland. N.B.: Sønderup (1949, s. 170) 
opgiver fejlagtigt Magle skov som liggende på Sjælland. I 
mineherbariet står Magle skov pr. Aarhus. 

8. Ph. albiceps Meigen. 

Pande og kinder ikke eller meget svagt synlige foran øj- 

nene, den forreste del af panden mest fremtrædende. Pandens 

bredde foroven knap 2 gange øjebredden, fremad afsmal- 

nende, bredden større end højden. Kun 1 ors, eller hvis den 

bageste forekommer, da er den meget lille; 2 ori, hvoraf den 

forreste er kortere. 3. antenneled middelstort og rundt. acr 

2—4-radede. 4—7 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit 3!/, gange 

længere end 4. — Hovedet bleggult til hvidgult, tindinger 

mørkebrune, det samme gælder partiet under vte. 1. antenne- 

led gult, 2. og 3.led samt palperne sorte. Brystet begsort, 

oversiden og scutellum gråpudrede, dog noget glinsende. 

Ved scutellums hjørner en lille, gul plet. Mesopleurernes 

øverste halvdel hvidgul. Bagkroppen begbrun og tydeligt 

glinsende. Alle tergiter ($) eller kun den 6. (9) med gule bag- 

rande. Ben sorte til brunsorte, alle lår med gule spidser. 

Vingeskæl med lysebrune hår. 1!/,—2 mm. 

Larven lever i hvidgrønne, i reglen oversidige gangminer 
på Gråbynke (Artemisia vulgaris), Have-Malurt (A. absin- 
thium) og Mark-Bynke (A. campestris). Tørre miner er ofte 
brunfarvede. Ekskrementkornene ligger i rækker skiftevis til 

10” 
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højre og venstre. Forpupning i jorden. 2 generationer, maj— 
juni og aug.—sept. Bornholm, Amager, Sjælland og Lolland. 

9. Ph. albimargo Hering (Fig. 120). 

Pande og kinder næppe synlige i profil. Panden foroven 

1Z/, gange øjebredden, bredden meget større end højden. 

Fig. 120. Hoved i profil af Phytomyza albimargo Her. (Hendel). 

2 ors, den bageste Z/, af den forreste, 2 ori, den forreste kor- 

tere. 3. antenneled stort, afrundet firkantet. acr 4-radede. 

3-4 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit 2!/, gange længere end 

4. — Pande og underkinder læderbrune, sidestriber med nogen 

glans, tindinger glinsende begbrune. Pandestriben fortil for- 

mørket. Antenner og palper sortbrune. Bryst og scutellum 

begsorte med fedtet glans. Mesopleurer smalt gulkantede. 

Bagkroppen begbrun, 6. tergit hos % med hvidlig bagrand. 

Ben begsorte, forlår med smalt, gulbrun spids. Vingeskæl 

med rand og behåring brun. 1?/,—2 mm. 

Larven lever på Anemone-arter. Minen begynder som en 
kort gang ved bladranden, men udvider sig hurtigt til en 
hvidlig flademine. Ekskrementkornene ligger spredt. 1 gene- 
ration, maj. Sjælland og Lolland. 

10." PR: albipennts Fallen (Fie T2D: 

Pande og kinder bredt synlige i profil. Panden foroven 

2 gange øjebredden, parallelrandet; bredden lig højden. 2 ors, 
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der er lige lange, samt 3 ori, der aftager i længde fremad. 

3. antenneled lille og afrundet firkantet. acr i 4—5 rækker. 

4—6 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit ca. 2 gange længere 

end 4. — Hoved okkergult, lunula hvidt skinnende. Pande- 

Fig. 121. Hoved i profil af Phytomyza albipennis Fall. (Hendel). 

striben formørket fremad, brun eller sort, sideplader brunt 

farvede i vekslende udstrækning. Ansigtet overvejende mørke- 

brunt, mundranden rødgul. Antenner og palper sorte. Brystet 

sort med tæt hvidgrå bestøvning. Mesopleurer med smalle, 

okkergule rande. Bagkroppen begbrun, tydeligt glinsende. 

Tergiternes bagrande (hos $) eller kun 6. tergits bagrand 

(hos 2) gule. Læggerøret glinsende sort. Ben sorte, forlår med 

rødgul til gul spids, mellem- og baglår utydeligt rødbrune. 

Vingeskæl med lyse hår.Vinger lysende mælkehvide. 2—2!/, mm. 

Levevis ukendt. 1 2 fra Tranekær på Langeland 14.VI1.1881 
(Schlick). 

11. Ph. anemones Hering (Fig. 130). 

Pande og kinder synlige i profil. Panden foroven 2 gange 

øjebredden, næsten kvadratisk. 2 lige lange ors +1 ori. 3. an- 



150 

tenneled noget aflangt med lige overkant og lys behåring. 

acr 3—4-radede. 2 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit 3 gange 

længere end 4. — Hovedet lysegult, pandens sideplader, lunula, 

kinder og ansigt hvidgule. Antennegruber formørkede. An- 

tenner og palper sorte. Brystets overside mat askegråt be- 

støvet på sort bund. Foran scutellums hjørner en gul plet. 

Mesopleurernes øverste fjerdedel hvidgul. Bagkroppen beg- 

brun og noget glinsende. Ben sorte, forhofternes spidser samt 

alle lår gule. Skinneben og tarser brune. Vingeskæl hvide med 

brun behåring. 2 mm. 

Larven lever i gangminer på Hvid Anemone (Anemone 
nemorosa) og Ranunkel-arter (Ranunculus). Minen består af 
tæt sammenliggende slyngninger, der flyder sammen til en 
flademine. Ekskrementkornene ligger i række midt i minen. 
Forpupningen foregår normalt i jorden, men mange larver 
forbliver dog i minen. 1 generation, maj-juni. Sjælland og 
Lolland. 

12. Ph. angelicae Kaltenbach (Fig. 125). 

Pande og kinder træder i profil ikke frem foran øjnene. 

Pandens bredde foroven 1”7/, gange øjebredden, fremad af- 

smalnende, højden lig bredden. 2 ors, hvoraf den bageste er 

kortere og svagere, samt 3 ori, ofte kun eensidigt. 3. antenne- 

led ovalt. acr meget uregelmæssige, oftest i 3 rækker, men 

der kan også være 2, 4 eller 5 i en tværrække. 4—6 postsuturale 

ia-hår. 2. vingeafsnit 3!/, gange længere end 4. — Hovedet 

bleggult til hvidgult. Pandestriben stærkere gul. Tindinger 

brunsorte, og denne farve strækker sig fremad langs øjeranden. 

Ansigtet gult, kun i antennegrubernes bund noget mørkere. 

Antenner og palper sorte. Brystet sort, oversiden samt scu- 

tellum mat gråligt bestøvet. Foran scutellums hjørner et gult 

punkt. Mesopleurer med lysegule rande. Bagkroppen mørke- 

brun til brunsort, overvejende glinsende. Tergiterne (hos $) 

eller kun 6. tergit (hos 2) med gule bagrande. Læggerøret 

glinsende sort. Ben sorte, forlår med bleggul spids, mellem- 

og baglår gulbrune. Vingeskæl med brun rand og mørkebrune 

hår. 12/,—27/, mm. 

Larven lever i flademiner på Angelik (Angelica silvestris) 
og Kvan (Archangelica litoralis). Minen ligger i reglen ved 
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bladranden og strækker sig ind mod hovednerven. I reglen 
flere larver i samme mine. De forlader minen gennem hvert 
sit snit på undersiden og forpupper sig i jorden. Karakteristisk 
er primære og sekundære gnavespor, der i gennemfaldende 
lys fremtræder som mørkegrønne, parallelle baglinier. 2 gene- 
rationer fra juli til oktober. Jylland, Lolland og Bornholm. 

13. Ph. angelicastri Hering (Fig. 122 og 141). 

Pande og kinder træder ikke frem foran øjnene. Pande- 

bredden foroven 2 gange øjebredden, bredden 1!/, gange 

højden. 2 ors, den bageste ”/, af den forreste, 2 ori, den for- 

reste kortere og svagere. acr i ca. 4 rækker. 5—6 postsuturale 

ia-hår. 3. antenneled rundt og af middel størrelse. — Panden 

gul, tindinger brune, pandens sideplader brune langs øje- 

randen. Ansigtet mørkebrunt, lunula og underkinder gule. 

Antenner og palper sorte. Brystets overside og scutellum 

sorte med grå bestøvning og ringe glans. Foran scutellums 

hjørner et gult punkt. Mesopleurernes øverste kant bleggul. 

Bagkroppen begbrun og ret stærkt glinsende. 6. tergit hos 2 

122 123 

Fig. 122. Hoved i profil af Phytomyza angelicastri Her. (Hendel). 

Fig. 123. Hoved i profil af Phytomyza aquilegiae Hardy. (Hendel). 
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med smal, gul bagrand. Ben sorte, forlår med gul spids, mel- 

lem- og baglår med rødbrune spidser. Vingeskæl med brun 

rand og mørkebrune hår. 2 mm. 

Larven lever i gangflademiner på Angelik (Angelica silve- 
stris). Minen begynder med en smal, oversidig gang inde på 
bladpladen og breder sig derefter stærkt ud i retning mod 
bladranden. Forpupning i jorden. Larver indsamlede i au- 
gust har givet imagines i september samme år. — Lolland. 

14. Ph. antkhrisci Hendel (Fig. 16 og 126). 

Pande og kinder svagt fremtrædende i profil. Pandens 

bredde foroven 2 gange øjebredden, fremad noget afsmal- 

nende, bredden meget større end højden. 2 ors, hvoraf den 

bageste højst er halvt så stor som den forreste, 1 ori. 3. an- 

tenneled rundt. acr i 3—4 rækker. 5—6 postsuturale ia-hår. 

2. vingeafsnit 4 gange længere end 4. — Hovedet brunt. 

Brystet og scutellum sorte med matgrå bestøvning. Bag- 

kroppen brunsort og noget glinsende. Tergiterne (hos gg) 

noget lysere langs bagranden, hos 2 kun 6. tergit. Ben sorte, 

forlår med gul spids, mellem- og baglår noget rødlige i spid- 

sen. Vingeskæl med lys rand og lysebrune hår. 2!/, mm. 

Larven lever i gangminer på Kørvel (Anthriscus) og Gule- 
rod (Daucus carota). Minen ligger i reglen i en bladspids og 
følger nøje bladrandens takker. De opløste ekskrementer 
danner i reglen en grøn midterstribe. Larven forlader minen 
gennem et oversidigt snit og forpupper sig i jorden. 2—3 gene- 
rationer, maj-august. Fyn, Langeland, Sjælland, Falster, 

Lolland og Bornholm. 

15.+Ph. aquilegiae” Hardy. (Fig: 123). 

Panden smalt synlig i profil, kinderne slet ikke. Panden 

foroven noget bredere end øjets bredde, fremad afsmalnende, 

bredden lig højden. 3. antenneled rundt. 2 lige lange ors, 

2 ori, hvoraf det forreste er kort eller kan mangle på den ene 

side. acr i 4—5 rækker. 5—7 postsuturale ia-hår. — Pande, lunula 

og underkinder lyst okkergule. Tindinger, den øverste del af 

sidepladerne og øverste øjebagrand glinsende begbrune. 

Ansigtet mørkebrunt. 1. antenneled gulrødt, 2. lyst rødbrunt, 

3. brunsort. Bryst, scutellum og bagkrop mat begbrune. 
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Mesopleurer smalt gule foroven. 6. tergit hos 2 med gul 

bagrand. Ben brune, forlår med gul spids. Vingeskæl hvide 

med brun rand og brune hår. 2 mm. 

Larven lever i flademiner på Akeleje (Aquilegia), flere lar- 
ver i samme mine. Minen begynder ved bladbasis og strækker 
sig opad, men lader i reglen bladspidsen stå urørt og grøn. 
Forpupning i jorden. 2 generationer, juni—juli og aug.—sept. 
Fyn, Sjælland, Møn og Lolland. 

16. Ph. asteris Hendel. 

Pande og kinder træder tydeligt frem foran øjnene. Pan- 

dens bredde foroven ikke 2 gange øjebredden, parallelrandet, 

højden noget større end bredden. 2 lige lange ors, 2 ori, hvoraf 

den forreste er svagest. 3: antenneled rundt. aer 2-radede. 

1—2 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit 2 gange længere end 

4. — Hovedet gult, øjebagranden nedenfor tindingerne brun. 

Bryst og scutellum sorte med askegrå bestøvning. Meso- 

pleurer med smal, gul overkant. Bagkroppen begbrun med 

svovlgule bagrande på alle tergiter. Ben sorte, forhofter 

smalt gule i spidsen. Alle lår med skarpt afsatte gule spid- 

ser. Vingeskæl med lys rand og behåring af samme farve. 

1'/, mm: 

Larven lever i gangminer på Strand-Asters (Aster tripolium). 
Gangen er stærkt slyngende, og ofte krydser slyngningerne 
hinanden således, at minen kun optager en lille del af bladet. 
Larven i juli, fluen i august. Jylland og Lolland. 

17. Ph. atricornis Meigen (Fig. 124 og 139). 

Pande og kinder ikke fremtrædende foran øjnene, set i 

profil. Panden foroven 2 gange øjebredden, fremad svagt af- 

smalnende, bredden noget større end højden. 2 ors, hvoraf 

den bageste kan være noget længere end den forreste eller 

begge lige lange, 1 ori. 3. antenneled middelstort og rundt. 

acr mangler enten helt eller findes som enkelte, spredte hår. 

Postsuturale ia-hår findes ikke. 2. vingeafsnit mindre end 

det dobbelte af 4. — Hovedet gult, ansigtet noget mørkere, 

antennegruber brune i bunden. Baghovedet brunsort til basis 

af vte eller til mellem vti og vte. Antenner og palper sorte 
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og mat askegråt bestøvet. Bagkroppen i reglen sort, hos 2 

med gul bagrand på 6. tergit. Ben sorte, alle lår med bleg- 

gule spidser. Vingeskæl hvide med brun rand og mørkebrune 

hår. Ca. 2 mm, 

Larven er den mest polyphage af alle minerfluer, idet over 
200 værtsplanter er kendt hidtil. Den danner hvide gang- 

Fig. 124, Hoved i profil af Phytomyza atricornis Meig. (Hendel). 

miner, der let kendes på, at ekskrementkornene ligger med 
lange mellemrum. Forpupning i minen på undersiden af 
bladet. Larven træffes hele sommeren og generationerne kan 
ikke udskilles. Vidt udbredt: Jylland, Fyn, Langeland, 
Sjælland, Amager, Møn, Falster, Lolland, Thurø og Bornholm. 

18. Ph. brunnipes Brischke (Fig. 131 og 138). 

Panden og kinderne synlige i profil. Pandebredden foroven 

2 gange øjebredden, fremad noget afsmalnende, bredden.1"/, 

gange højden. 2 ors, hvoraf den bageste er lille eller helt 

mangler, 1 ori og en kortere, lille børste foran denne. acr i 
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Fig. 125—130. Miner af 125. Phytomyza angelicae Kalt. på Angelik 

(Angelica silvestris), 126. Phytomyza anthrisci Hend. på Vild Kør- 

vel (Anthriscus silvester), 127. Phytomyza agromyzina Meig. på 

Rød Kornel (Cornus sanguinea), 128. Phytomyza adjuncta Her. på 

Alm. Pimpinelle (Pimpinella saxifraga), 129. Phytomyza affinis 

Fall. på Ager-Tidsel (Cirsium arvense) og 130. Phytomyza ane- 

mones Her. på Hvid Anemone (Anemone nemorosa). (Orig.). 
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5 rækker. 4—5 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit 3!/, gange 

længere end 4. — Hovedet lyst gråbrunt, tindinger og den 

øverste del af sidepladerne sortbrune. Antenner sorte, palper 

brunsorte. Bryst og bagkrop begbrune, oversiden gråt be- 

131 132 

Fig. 131. Hoved i profil af Phytomyza brunnipes Brischke. (Hendel). 

Fig. 132. Hoved i profil af Phytomyza calthivora Hend. (Hendel). 

støvet med lysere bagrand. Vingeskæl med brun rand og 

brune hår. Ben sortbrune, forlår med lys spids, mellem- og 

baglår med gulbrune spidser; skinneben og tarser gulbrune. 

2 mm. 

Larven lever i korte gangminer på Sanikel (Sanicula euro- 
paea). Ekskrementerne ofte i sammenhængende rækker i 
skiftevis højre og venstre side. Forpupning i jorden. 2 genera- 
tioner, maj-juni og august—september. Jylland, Langeland 
og Lolland. 

19. Ph. calthivora Hendel (Fig. 132). 

Pande og kinder træder tydeligt frem foran øjnene. Panden 

foroven næsten 2 gange øjebredden, fremad noget afsmal- 

nende, bredden lig højden. 2 lige lange ors, 2 ori, hvoraf den 
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forreste noget kortere. 3. antenneled stort og rundt. acr i 

4—5 rækker. 5—7 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit ca. 2!/, 

gange længere end 4. — Pande og underkinder grå- eller okker- 

brune, sideplader sortkantede. Tindinger, ansigt og lunula 

brunsorte. Antenner sorte, palper brunsorte. Bryst og bag- 

krop begbrune med svag, grå bestøvning, førstnævnte over- 

vejende glinsende. Mesopleurer med smal, smudsighvid kant. 

Ben begbrune. Vingeskæl grå med brun rand og brune hår. 

Omkring 2 mm. 

Larven lever i gangminer på Eng-Kabbeleje (Caltha palu- 
stris). Minen begynder smalt på undersiden, går derefter til 
oversiden og udbreder sig ved bladranden med bugtede rande. 
Forpupning i jorden. 2, eventuelt 3, generationer, maj og 
juni—juli. Lolland. 

20. Ph. calthophila Hering (Fig. 156). 

Pande og kinder ikke synlige i profil. Pandens bredde for- 

oven 1!/, gange øjets bredde. Sideplader "/, af pandebredden, 

fremad stærkt afsmalnende. 2 lige lange ors, 2 ori, hvoraf den 

forreste i reglen er meget kort. 3. antenneled middelstort og 

rundt. acr 3—4-radede. 4—5 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit 

ca. 3 gange længere end 4. — Pande og underkinder okker- til 

læderbrune. Tindinger brunsorte. Ansigt og lunula mørkebrune. 

Antenner og palper sorte. Bryst og bagkrop som hos fore- 

gående, men noget mere bestøvet. Ben sorte. Vingeskæl 

smudsighvide med rand og behåring brun. 2 mm. 

Larven lever i oversidige, parallelrandede gangminer på 
Eng-Kabbeleje (Caltha palustris). Ekskrementerne i begyndel- 
sen i langstrakte hobe, senere i små korn, i den sidste del af 
gangen ingen ekskrementkorn. Forpupning i jorden. 2 gene- 
rationer, maj-juni og aug.—sept. Jylland, Sjælland, Lolland 
og Bornholm. 

21. Ph. campanulae Hendel (Fig. 133 og 142). 

Pande og kinder ikke fremtrædende i profil. Pandens 

bredde foroven 2 gange øjets bredde, fremad næppe afsmal- 

nende, bredden større end højden. 2 ors, hvoraf den bageste 

kortest, 3 ori, den forreste lille. 3. antenneled middelstort og 

rundt. acr 4—5-radede. 8—12 postsuturale ia-hår. 2. vinge- 
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afsnit 3!/, gange længere end 4. — Hovedet lysegult, tindinger 

sortbrune, antenner og palper sorte. Bryst og scutellum sorte, 

gråt bestøvede, men dog med nogen glans. Bagkroppen beg- 

brun og tydeligt glinsende. Tergiterne hos $% med gule bag- 

rande, hos 2 i hvert fald 6. tergit med gul bagrand. Ben sorte, 

alle lår med gule spidser. Vingeskæl med mørkebrune hår. 

21/, mm. 

Larven lever på Klokke (Campanula) i hvide, oversidige 
gangminer, der gradvis udvider sig. Hvis flere larver fore- 
kommer i samme blad, flyder gangene sammen til en flade- 
mine med indesluttede, grønne øer. Forpupning i jorden. 
Muligvis 2 generationer. Imago i juli-august. Langeland, 
Sjælland og Lolland. 

22. Ph. chaerophylli Kaltenbach (Fig. 134). 

Pande og kinder ikke synlige i profil. Pandebredden for- 

oven 1!/, gange øjebredden, bredden betydeligt større end 

højden. 2 ors, hvoraf den bageste er kort, 1—2 ori. 3. antenne- 

led noget ægformet. acr i 4—5 rækker. 4—6 postsuturale ia-hår. 

2. vingeafsnit 3?/, gange længere end 4. — Hovedet mørkebrunt, 

noget lysere end brystet. Mundkantens forreste del brun 

(ifølge Hendel et vigtigt kendetegn). Bagkroppen sortbrun. 

Fig. 133. Hoved i profil af Phytomyza campanulae Hend. (Hendel). 

Fig. 134. Hoved i profil af Phytomyza chaerophylli Kalt. (Hendel). 
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6. tergit med lys bagrand. Ben sorte, forlår med gule spidser, 

skinneben og tarser mørkt rødbrune. Vingeskæl med mørke- 

brune hår. 2—2!/, mm. 

Larven minerer i bladene af Hulsvøb (Chaerophyllum). 
Gangminen følger i reglen bladranden. Ekskrementerne ligger 
som tykke, delvis sammenhængende, mørkegrønne korn. 
Forpupning i reglen i jorden. Mindst 2 generationer fra maj 
til september. Lolland. 

23. Pi, ciculae Mendel. 

Pande og kinder træder tydeligt frem i profil. Pande- 

bredden foroven knapt 2 gange øjets bredde; panden med 

næsten parallelrandet midterstribe, dens højde lig bredden. 

2 ors, den bageste kortere, 2 ori, den forreste kortere. acr 

2-radede, 5—6 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit 3!/, gange 

længere end 4. — Pande og underkinder lysegule. Tindinger 

og sideplader glinsende sortbrune, på de sidste i aftagende 

bredde fremad. Antenner og palper brunsorte. Bryst og bag- 

krop begsorte, oversiden af brystet samt scutellum gråt be- 

støvede. Tergiterne med smalle, gule bagrande, kun på 6. 

bredere. Ben sorte, forlår med gule spidser, mellem- og baglår 

mere rødlige. Vingeskæl med brun rand og brun behåring. 

i ØR sd «> Må 

Larven lever i oversidige, grågrønne gangminer på Gifttyde 
(Cicuta virosa). Gangen følger gerne bladranden. Ekskremen- 
terne tykke, sortagtige og ofte sammenhængende. Sandsyn- 
ligvis 2 generationer. Det sorte puparium sidder i reglen 
fæstet til undersiden af bladet. Sjælland og Lolland. 

24. Ph. cineracea Hendel (Fig. 135). 

Pande og kinder bredt synlige foran øjnene. Panden for- 

oven 2 gange øjets bredde, bredden noget større end højden. 

2 ors, der er lige lange, samt;2. ori. 3. antenneled aflangt. 

acr 2-radede. 1 postsuturalt ia-hår. 2. vingeafsnit 2 gange 

længere end 4. — Pandestriben foroven rustgul til lysebrun, 

fremad mere eller mindre formørket. Lunula gul med hvid- 

ligt skin. Hovedet iøvrigt mørkebrunt. Antenner og palper 

sorte. Bryst og bagkrop sorte, oversiden af førstnævnte aske- 
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gråt bestøvet. Alle tergiter hos $, hos 2 kun 6., med gule 

bagrande. Mesopleurer med smal, rustgul overkant. Ben 

sorte, forlår med gule spidser. Vingeskæl grå, med rand og 

behåring brun; Ca; /2mm: 

Fig. 135. Hoved i profil af Phytomyza cineracea Hend. (Hendel). 

Larven lever i stilkene af Ranunkel-arter (Ranunculus). 
Forpupning i stilkene. 1 2 ex 1. 12.IV.1910, Skovrøddam, 
Sjælland (Kryger). 

25. Ph. cirsii Hendel (Fig. 136 og 154). 

Pande og kinder ikke synlige i profil. Pandens bredde for- 

oven noget mindre end den dobbelte øjebredde, bredden større 

end højden. 2 ors, den bageste kort, 2 ori, den forreste noget 

kortere. 3. antenneled temmelig stort og rundt. acr i 3—4 

rækker. 5—7 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit 3—3!/, gange 

længere end 4. — Hovedet lysegult, pletten mellem punkt- 

øjnene sort, kanten bagved gul. Palper rødgule. 1. antenneled 

gult, 2. og 3. lyst brunrøde. Bageste øjerand gul. Bryst og 

scutellum sorte og gråt bestøvede, noget glinsende. Meso- 



161 

pleurer gule i øverste halvdel. Bagkroppen begbrun med tyde- 

lig glans. Alle tergiter hos $ med brede, gule bagrande, hos 

Q2 kun 6. Ben sorte, alle lår med gule spidser. Vingeskæl med 

brune hår. 2!/, mm. 

Fig. 136. Hoved i profil af Phytomyza cirsii Hend. (Hendel). 

Larven lever i oversidige, gråhvide gangminer på Blad- 
hoved-Tidsel (Cirsium) og Tidsel (Carduus). Minen ligger i 
reglen ved bladranden. Ekskrementerne i lange rækker skifte- 
vis i højre og venstre side. Forpupning i jorden. Jylland, 
Sjælland og Lolland. 

26. Ph. conyzae Hendel. 

Pande og kinder ikke eller svagt synlige foran øjnene, set 

i profil. Panden foroven knapt 2 gange øjets bredde. 2 ors, 

den bageste lille, 2 ori, den forreste kortere. 3. antenneled 

middelstort, rundt eller stærkt afrundet kvadratisk. acr i 

4—5 rækker. 4—6 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit 23/,—3 

gange længere end 4. — Hovedet lysegult. Pletten mellem 

punktøjnene mørkebrun, kanten bagved tillige med bageste 

øjerand gul. Nederste del af baghovedet bredt lysegul bag 

Tovinger. III 11 
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den lodrette børsterække. 1. antenneled gult, 2. gult til gul- 

brunt, 3. sort. Palper mørkebrune. Brystets overside og scu- 

tellum bleggule, den første med 3 sammenflydende længde- 

striber. Udenfor disse en sort længdestreg bag tværfuren. 

Mesopleurerne gule på mindst halvdelen af deres udstræk- 

ning. Bagkroppen hos & overvejende lysegul, idet tergiternes 

lyse bagrande optager over halvdelen af leddenes længde. 

Hos 2 er de gule bagrande og siderande meget smallere og 

det mørkebrune derfor fremherskende, kun 6. tergit er bredere 

gul. Ben begbrune, alle lår med brede, gule spidser, skinneben 

gulbrune i begge ender. Vingeskæl med brune hår. 2 mm eller 

lidt mere. 

Larven lever i bladene af Alant (Inula) og Guldblomme 
(Arnica montana) i oversidige, undertiden delvis undersidige, 
gange, der er stærkt slyngede. Ekskrementerne ligger i lange, 
perlekædelignende rækker, i den sidste del af gangen dog 
mere uregelmæssigt. Forpupning i minen. 2 generationer, 
juni—juli og aug.—sept. Jylland og Thurø. 

27. Ph. crassiseta Zetterstedt (Fig. 137 og 157). 

Pande og kinder træder bredt frem foran øjnene. Pande- 

striben parallelrandet med bredden lig højden. 3. antenneled 

Fig. 137. Hoved i profil af Phytomyza crassiseta Zett. (Hendel). 
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Fig. 138—142. Miner af 138. Phytomyza brunnipes Brischke på 

Sanikel (Sanicula europaea), 139. Phytomyza atricornis Meig. på 

Rank Vejsennep, (Sisymbrium officinale), 140. Phytomyza arnicae 

Her. på Guldblomme (Arnica montana), 141. Phytomyza angeli- 

castri Her. på Angelik (Angelica silvestris) og 142. Phytomyza 

campanulae Hend. på Nælde-Klokke (Campanula trachelium). 

(Orig.). 

1" 
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stort og afrundet firkantet. Antennebørste stærkt fortykket, 

nærmest lancetformet. 2 lige lange ors + 1 ori. acr sparsomme, 

højst 1—3 par. ia-hår mangler. 2. vingeafsnit 2 gange længere 

end 4. — Hovedet gult. 1. antenneled gulbrunt til brunt, 

Fig. 143. Hoved i profil af Phytomyza cytisi Brischke. (Hendel). 

2. brunt til mørkebrunt, 3. sort. Palper sorte. Tindinger og 

det øverste af sidepladerne sorte. Bryst og scutellum sorte 

med matgrå bestøvning. Mesopleurer med smal, gul overkant. 

Bagkroppen begbrun til sort, undertiden er tergiternes side- 

rande svagt gule. Ben sorte, alle lår med gule spidser, for- 

hofter bredt gule. Vingeskæl med lyse hår. 1!/,—2 mm. 

Larven lever i gangminer på Ærenpris (Veronica). Minen 
følger bladranden. Forpupning på bladets underside. Mindst 
2 generationer. Partenogenetisk forplantning er iagttaget af 
Hering gennem tre generationer. Fyn, Sjælland og Lolland. 

28. Ph. cytisi Brischke (Fig. 143 og 155). 

Pande og kinder ringformet fremtrædende foran øjnene. 

Pandebredden foroven 2 gange øjebredden, fremad afsmal- 

nende, højden lig bredden. 2 ors, den bageste kortere, 2 ori. 
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3. antenneled stort og rundt. acr 2-radede, men fåtallige. 

Kun få postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit mere end to gange 

længere end 4. — Hovedet lyst rødgult. Sideplader, kinder og 

ansigt bleggule. Begge vertical-børster på sort bund. An- 

Fig. 144. Hoved i profil af Phytomyza dasyops Hend. (Hendel). 

tennernes ydersider mørkebrune til basis af 3.led. Bryst og 

scutellum sorte med tæt askegrå bestøvning. Mesopleurer 

med smal, gul overkant. Bagkroppen brunsort, noget grålig, 

men dog overvejende glinsende. Ben sorte, hofter gule i spid- 

sen, og alle lår med gule spidser, skinneben lysebrune. Vinge- 

skæl med mørkebrun rand og lange, mørkebrune hår. 1!/,— 

2 mm. 

Larven lever i gangminer på Guldregn (Laburnum). Den 
hvidgrønne mine løber i tætliggende slyngninger såvel på 
under- som på overside. I begyndelsesgangen ligger ekskre- 
mentkornene adskilte, senere samlet i perlekædelignende 
strenge skiftevis i gangens sider. 2 generationer fra juni til 
august, undertiden endda helt ind i oktober. Jylland, Fyn, 
Sjælland, Lolland og Falster. 
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29. Ph. dasyops Hendel (Fig. 144). 

Pande og kinder tydeligt synlige i profil. Pandens bredde 

foroven ca. 2 gange øjebredden, højden ”/, af bredden. 1 ors + 

2 ori. 3. antenneled stort og bredt, fortil økseformet udvidet. 

Øjne tæt hårede. Palper lange, bredere udad. acr i 3—4 uregel- 

mæssige rækker. 5—7 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit 2 

gange længere end 4. — Hoved incl. lunula, antenner og palper 

rødgule. Sideplader og ansigt noget lysere, førstnævnte noget 

grålige foroven og forneden. Bryst og scutellum sorte, tæt og 

mat askegråt bestøvet. Mesopleurer med smalle, gule kanter. 

Bagkroppen glinsende. Tergiterne brune på den basale halv- 

del, ellers gule. 6. tergit gul på de bageste to trediedele. Også 

de ombøjede tergitrande gule. Læggerøret glinsende sort. Ben 

rødgule, skinneben og tarser noget mørkere. Vingeskæl med 

rand og behåring lyse. Ca. 2!/, mm. 

Levevis ukendt. Jylland og Sjælland. 

30. Ph. diversicornis Hendel (Fig. 145). 

Pande og kinder bredt synlige foran øjnene. Panden for- 

oven 2 gange øjebredden, parallelrandet og kvadratisk. 2 lige 

lange ors, 2 ori, den forreste kort. 3. antenneled aflangt ovalt. 

Antennebørsten udvidet basalt, men ikke så meget som hos 

crassiseta Zett. acr i 2—4 uregelmæssige rækker. 1—4 post- 

suturale ia-hår. 2. vingeafsnit 2!/, gange længere end 4. — 

Fig. 145. Hoved i profil af Phytomyza diversicornis Hend. (Hendel). 
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Hovedet gyldent, tindinger sortbrune. Øjebagranden nedenfor 

vte brun, derefter gul. 1. antenneled gult, 2. og 3. sort. Palper 

sorte. Bryst og scutellum sorte med mat lysegrå bestøvning. 

Mesopleurernes rande bleggule. Bagkroppen begsort med 

nogen glans. Tergiterne højst med smalle, gule bagrande, 

noget bredere på 6. tergit. Ben sorte, alle lår med gule spidser. 

Vingeskæl med lysebrun rand og hår af samme farve. 2!/, mm. 

Larven lever i stilkene af Eng-Troldurt (Pedicularis palu- 
stris) og forpupper sig i minen. Imago efter overvintring. 
Jylland og Lolland. 

31. Ph. erigerophila Hering. 

Pande og kinder træder i profil meget lidt frem foran 

øjnene. Panden foroven ca. 2 gange øjebredden, bredden 

større end højden. 3. antenneled temmelig stort og rundt. 

acr 3—4-radede. 2—3 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit 2 gange 

længere end 4. — Hovedet lysegult, tindinger mørkebrune. 

Fra tindingerne strækker den brune farve sig fremad langs 

øjeranden til midt på pandestriben. Antennegruber med 

mørke pletter på bunden. Antenner sorte, palper brune. 

Bryst begsort, oversiden og scutellum gråt bestøvede og 

grafitglinsende. Mesopleurer med smal, gul overrand. Bag- 

krop begbrun, stærkt glinsende. Kun 6. tergit hos 2 med 

smal, gul bagrand. Ben sorte, forlår med gule, mellem- og 

baglår med rødgule spidser. Vingeskæl med lyse hår. 1!/, mm. 

Larven lever i gangminer på Bitter Bakkestjerne (Erigeron 
acre) og Kanadisk Bakkestjerne (E. canadensis). Minen er 
oversidig med lang, ensidig ekskrementlinie. Den er i begyn- 
delsen rettet mod bladspidsen og senere mod basis. Forpup- 
ning i jorden. 2 generationer, juni-juli og aug.—sept. Jylland, 
Lolland og Falster. 

32. Ph. evanescens Hendel (Fig. 146). 

Pande og kinder træder bredt frem foran øjnene, set i 

profil. Panden foroven 2 gange øjebredden, fremad afsmal- 

nende, bredden lig højden. 2 lige lange ors, 3 ori, der aftager 

i størrelse fremad. 3. antenneled relativt lille, af form aflangt. 

acr i reglen i 5 rækker. 5—6 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit 
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mere end 2 gange længere end 4. — Pandestriben fortil mere 

eller mindre mørkt farvet, bagtil okkergul. Lunula gul med 

hvidligt skær. Pandens sideplader fortil samt kinder og under- 

kinder okkergule, lysere eller mørkere. Tindinger tillige med 

Fig. 146. Hoved i profil af Phytomyza evanescens Hend. (Hendel). 

den bageste del af sidepladerne mørkebrune. Ansigtet mørke- 

brunt. Antenner og palper brunsorte. Bryst og bagkrop brun- 

sorte, oversiden af brystet overvejende bestøvet. Mesopleu- 

rernes kant okkergul. Den samme farve har 6. tergits bagrand 

hos 2 og alle tergiternes bagrande hos g. Ben sorte med for- 

lårenes spidser gule, de øvrige lårspidser uskarpt rødbrune. 

Vingeskæl grå med mørkebrune hår. 2 mm. 

Levevis ukendt. 1 3 Sønderborg (Als) 12.V.1900 (Wiistnei). 

33. Ph. fallaciosa Brischke (Fig. 147). 

Panden, men ikke kinderne, svagt synlige foran øjnene, 

set i profil. Panden foroven 1!/, gange øjets bredde, næsten 

parallelrandet, bredden større end højden. 2 lige lange ors, 
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1 ori. 3. antenneled middelstort og rundt. acr i 2 uregelmæssige 

rækker. 1—2 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit 23/, gange 

længere end 4. — Hovedet lysegult, tindinger sorte. Øverste 

øjebagrand med smal, sort rand. Antennegruber noget for- 

147 148 

Fig. 147. Hoved i profil af Phytomyza fallaciosa Brischke. (Hendel). 

Fig. 148. Hoved i profil af Phytomyza farfarae Hend. (Hendel). 

mørkede. 1. antenneled gult, 2. og 3. sorte. Palper sorte. 

Bryst og scutellum sorte med mat gråpudring. Foran scutel- 

lums hjørner ingen gule punkter. Mesopleurer smalt hvidgule 

oventil. Ben begbrune, alle lår med lysegule spidser. Vinge- 

skæl med rand og behåring mørkebrune. 2 mm. 

Larven lever på Nyre-Ranunkel (Ranunculus auricomus). 
Minen begynder med en kort gang i nærheden af bladranden 
og udvider sig til en stor plet. Ekskrementkornene ligger 
strøede i små hobe. Forpupning i minen på bladets underside. 
2 generationer, juni og august. Jylland og Lolland. 

34. Ph. farfarae Hendel (Fig. 148). 

Pande og kinder næppe fremtrædende foran øjnene, set i 

profil. Panden foroven 2 gange øjebredden, fremad kun lidt 

afsmalnende, bredden meget større end højden. acr i 2 rækker. 

2 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit ca. 2!/, gange længere 
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end 4. — Hovedet lysere eller mørkere gult. I reglen er pande- 

striben mørkere farvet, undertiden helt læderbrun. Antenner 

og disses gruber brunsorte. Antenner og palper brunsorte. 

Bryst og scutellum sorte med askegrå bestøvning og nogen 

glans. Bagkroppen begbrun til sortbrun, i reglen med 6. tergits 

bagrand hos 2 gul. Ben sorte, alle lår med skarpt afsatte, 

gule spidser. Vingeskæl hvide, randen okkergul og behåringen 

mørk. 2 mm. 

Larven lever i op til 20 cm lange gangminer på Følfod 
(Tussilago farfara) og. Hestehov (Petasitis). Gangen er over- 
sidig og begynder ofte stjerneformet. De sorte ekskrement- 
korn danner lange perlerader i gangens ene side. Forpupning 
undersidigt inde i minen. 2 generationer, juni og august. 
Jylland: 1 $ Sønderborg (Als) 9.I11.1894 (Wiustnei). 

35. Ph. flavicornis Fallén (Fig. 149). 

Pande og kinder træder i profil frem foran øjnene som en 

bred, afrundet, spids vinkel. Pandens bredde foroven 3!/, 

Fig. 149. Hoved i profil af Phytomyza flavicornis Fall. (Hendel). 
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gange øjebredden, pandestriben parallelrandet, længden lig 

højden. Pandens sideplader valkformet ophøjede over øje- 

randen, ind imod midterstriben ikke så skarpt afsatte. 1 ors + 

2, sjældent 3, ori (1 $ og 2 29 fra Maribo har ensidigt 2 ors). 

acr i 2 rækker. 0—2 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit 2!/, 

gange længere end 4. — Hoved incl. antenner og palper gule, 

pandestriben kraftigere gul end de øvrige dele. Bryst, bagkrop 

og scutellum sorte med matgrå bestøvning, således at glansen 

er så godt som forsvundet. Mesopleurer gule med en kort, 

mørkebrun streg langs underkanten. Alle tergiter (%) eller 

kun 6. (92) med smalle, gule bagrande. Ben lysegule, skinne- 

ben og tarser rustgule til rustbrune. Vingeskæl hvide med gul 

rand og behåring. 2—3"/, mm. 

Larven lever i stængelmarven på Stor Nælde (Urtica dioica). 
Imago fremkommer efter overvintring. Jylland, Sjælland og 
Lolland. 

36. Ph. fuscula Zetterstedt. 

Let at forveksle med farfarae Hendel, men adskiller sig fra 

denne ved at pande og kinder træder tydeligt frem foran 

øjnene, ved at acr ikke når forbi 4. dc og ved at øjnene er 

hårede. Fra nigra Meigen, som arten i lang tid var synonym 

med, adskiller den sig, foruden på genitalierne, ved at oc- 

børsterne er meget længere og stærkere og når forbi 2. ors, 

ved at øjnenes behåring er mere sparsom og ved at 6. tergit 

ikke er forlænget hos nogen af kønnene (se iøvrigt nigra 

Meigen). 

Larven lever ligesom larven af nigra i gangminer på en 
mængde græsser. Jylland og Sjælland. 

37. Ph. gymnostoma Loew (Fig. 150). 

Pande og kinder træder bredt vinkelformet frem foran 

øjnene. Panden foroven 3 gange øjebredden, fremad noget af- 

smalnende, højden større end bredden. 2 ors, den forreste 

noget indadbøjet, 2—3 ori. Antennegruber adskilt fra mund- 

randen ved et spidst epistom af 3. antenneleds bredde. 3. an- 

tenneled middelstort, større hos $ end hos 9, af form aflangt 
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ovalt. acr i 2—4 uregelmæssige rækker. 8—9 postsuturale ia-hår. 

2. vingeafsnit 4 gange længere end 4. Hovedet kromgult til 

rødgult. Pandens sideplader sorte med gråt støv i den øverste 

halvdel. 3. antenneled mørkerødt til næsten sort, palper af 

J 
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Fig. 150. Hoved i profil af Phytomyza gymnostoma Loew. (Hendel). 

samme farve. Bryst, scutellum og bagkrop sorte, de to første 

med tæt, askegrå bestøvning, den sidste glinsende. Mesopleurer 

med smal, gul overkant. Alle tergiter hos $ med tydelige, gule 

bagrande, hos 2 kun på 6. tergit. Ben sorte, alle lår med gule 

spidser. Vingeskæl med hvidgul rand og brune hår. 3!/, mm. 

Larven lever i bladminer på Porre (Allium porrum) og 
muligvis også på andre Allium-arter. 2 229 fra Charlottenlund 
(Sjælland), 21.V.1872 (Schlick). 

38. Ph. hellebori Kaltenbach (Fig. 151). 

Pande ikke og kinder kun svagt synlige foran øjnene. 

Panden foroven det halve af hovedets bredde. 2 stærke ors. 

3+1 dc. acr fortil i 4—5, bagtil i 2 rækker. Hovedet lysegult, 

baghovedet dog overvejende brunsort. 3. antenneled og palper 
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sorte. Brystets overside sort med grå bestøvning, siderne gule. 

Scutellum hvidgul, siderne mere eller mindre brune. Bag- 

kroppen rødlig okkergul, bagrandene af tergiterne okkergule. 

Ca. 3 mm. 

Fig. 151. Hoved i profil af Phytomyza hellebori Kalt. (Hendel). 

Larven lever i oversidig gangflademine på Julerose (Helle- 
borus). Ekskrementkornene ligger i rækker skiftevis i venstre 
og højre side. Pupariet på undersiden af bladet. 2—3 genera- 
tioner. Puppe ved Fønstrup Dam (Sjælland) 1.V.1908 (Lund- 
beck); 2 klækket 18.V.1908. 

39. Ph. hendeli Hering (Fig. 152 og 153). 

Pande og kinder ikke synlige i profil. Panden foroven knapt 

2 gange øjebredden. 2 lige lange ors+1 ori. 3. antenneled 

rundt. acr i 5—6 uregelmæssige rækker. 1 postsuturalt ia-hår. 

2. vingeafsnit ca. 2 gange længere end 4. — Pandestriben og 

underkinder læderbrune, ansigtet mørkebrunt, antenner sorte, 

lunula hvidskinnende. Tindinger og pandens sideplader glin- 

sende begbrune, sidst nævnte lysere fortil. Bryst og bagkrop 

begsorte, oversiden af brystet, scutellum og bagkroppen glin- 
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sende, især sidst nævnte. 6. tergit hos 2 med lys bagrand. 

Ben sorte, kun forlår med noget lysere, nærmest rødbrun 

spids. Vingeskæl grå med brun rand og behåring. Ca. 2 mm. 
- - 

Fig. 152. Hoved i profil af Phytomyza hendeli Her. (Hendel). 

Larven lever på Hvid Anemone (Anemone nemorosa) og 
Gul Anemone (A. ranunculoides). Gangminen er hvidlig og 
oversidig og begynder ved eller næsten ved bladranden, følger 
denne mod spidsen og vender her for siden at fortsætte langs 
randen på den anden side. Ekskrementkornene enkelte og 
spredt liggende. Forpupning i jorden. Juni—juli, måske senere 
en 2. generation. Sjælland og Lolland. 

40. Ph. ilicis Curtis (Fig. 172). 

Pande og kinder smalt synlige foran øjnene. Panden for- 

oven knapt 2 gange øjebredden, fremad noget afsmalnende, 

bredden større end højden. 2 lige lange ors + 2 ori og under- 

tiden en lille 3. ori ensidigt. 3. antenneled rundt. acr i 6—7 

rækker. ia-partiet med tætsiddende hår. 2. vingeafsnit 3!/,—4 

gange længere end 4. — Hovedet brunt farvet i vekslende 

styrke, pandestriben læderbrun til rødbrun, sideplader og 

kinder lysere, lunula hvidskinnende. Antenner sorte. Bryst 

og bagkrøp glinsende begsorte. Scutellum askegråt bestøvet, 
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Fig. 153—157. Miner af 153. Phytomyza hendeli Her. på Hvid Ane- 

mone (Anemone nemorosa), 154. Phytomyza cirsii Hend. på Ager- 

Tidsel (Cirsium arvense), 155. Phytomyza cytisi Brischke på Guld- 

regn (Laburnum anagyroides), 156. Phytomyza calthophila Her. på 

Eng-Kabbeleje (Caltha palustris) og 157. Phytomyza crassiseta 

Zett. på Tveskægget Ærenpris (Veronica chamaedrys). (Orig.). 
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men dog med nogen glans. 6. tergit (9) med gul bagrand. 

Ben sorte, lårenes spidser næppe lysere. Vingeskæl grå med 

mørkebrun rand og behåring af samme farve. 3 mm. 

Larven lever i store blæreminer på Kristtorn (Ilex aqui- 
folium). Ofte findes mange, sammenstødende miner i samme 
blad. Ægget lægges i juni måned i midtnerven, og efter i et 
par måneder at have mineret i denne, går larven ud i bladet 
og overvintrer der. I april-maj forpupper larven sig og imago 
kommer frem i maj-juni. 1 generation. Jylland, Sjælland og 
Lolland. 

41. Ph. kaltenbachi Hendel (Fig. 158). 

Pande og delvis også kinder træder i profil noget frem foran 

øjnene. Panden foroven 1?/, gange bredere end øjet, parallel- 

randet og med bredden lig højden. 3. antenneled stort, af 

form afrundet rektangulært, med lang, tæt behåring. acr i 

2 noget uregelmæssige rækker. 1—3 postsuturale ia-hår. 

2. vingeafsnit 31/,—3?/, gange længere end 4. — Hovedet gult, 

pandens sideplader, lunula, ansigt og kinder hvidgule. Isse- 

randen bag ocellartrekanten og øjebagranden gul, kun ved 

Fig. 1538. Hoved i profil af Phytomyza kaltenbachi Hend. (Hendel). 
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vte brun. 1. og 2. antenneled gule, 3. sort. Palper mørkebrune, 

i hvert fald i spidsen. Bryst og scutellum bleggule, oversiden 

af brystet med sorte og askegråt bestøvede længdestriber. 

Undertiden kan disse være sammenflydende. Mesopleurer 

bleggule. Bagkroppen lysegul, tergiterne noget mørkere på 

midten, 6. tergit med hvidgul bagrand. Ben bleggule, skinne- 

ben noget brunlige på midten, tarser rustgule. Vingeskæl 

med lyse hår. 1?/,—-2 mm. 

Larven lever i gangminer på Clematis-arter. Den oversidige 
mine begynder på undersiden som en hvidgrå spiral og findes 
siden midt på bladet. Ekskrementerne ligger i lange kæder 
skiftevis i gangens sider. Forpupning i minen. Larven i juni-— 
august, imago juli—sept. 

42. Ph. lappae Robineau-Desvoidy (Fig. 159 og 170). 

Pande og kinder ikke synlige i profil. Panden foroven 1!/, 

gange øjebredden, fremad stærkt afsmalnende, højden lig 

bredden. 2 ors, hvoraf den bageste er kort, 2 ori og undertiden 

en 3. i den ene side. 3. antenneled middelstort og afrundet. 

acr i 5—6 rækker. 7—15 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit ca. 

159 160 

Fig. 159. Hoved i profil af Phytomyza lappae Robineau-Desvoidy. 

(Hendel). Fig. 160. Hoved i profil af Phytomyza matricariae Hend. 

(Hendel). 

Tovinger. III 12 
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31/, gange længere end 4. — Hovedet hvidgult til bleggult. 

Antenner sorte og palper brune. Nederste del af baghovedet 

bag børsteraden bredt gul. Bryst og scutellum sorte med grå 

bestøvning, men dog med nogen glans. Foran scutellums 

hjørner et gult punkt. Mesopleurernes øverste halvdel gul. 

Ben sorte, alle lår med gule spidser, skinneben og tarser bleg- 

gule til gulbrune. Bagkroppen brunlig, tergiterne med smalle, 

gule bagrande, bredest på 6. tergit. Vingeskæl med brune 

hår. 2—3 mm. 

Larven lever i gangminer på Glat Burre (Arctium lappa) 
og andre Burrearter. De hvide, parallelrandede miner følger 
bladnerverne og bliver derved vinkelformede. Ofte findes 
mange miner i samme blad. Ekskrementkornene ligger i be- 
gyndelsen i perlekædelignende bånd, siden i længere afstand 
fra hinanden. Larven forlader minen gennem et oversidigt 
snit og forpupper sig i jorden. Mindst 2 generationer, juni til 
oktober. Sjælland og Lolland. 

43. Ph. linguae Lundqvist. 

Det øverste af panden synlig foran øjnene. Kinder ved 

antennebasis liniesmalle og ikke synlige i profil. Pandens 

bredde 1!/, gange øjebredden, højden lig bredden. 1 ors, 

1 kraftig og 1 svagere ori. 3. antenneled temmelig stort og 

afrundet kvadratisk. acr i 4—5 uregelmæssige rækker. 3 post- 

suturale ia-hår. 2. vingeafsnit 2!/,—3 gange længere end 4. — 

Hovedet mat brunsort, tindinger og ansigt glinsende. An- 

tenner og palper sorte. Bryst og scutellum glinsende sorte, 

men med svag bestøvning. Mesopleurer med utydelig lysere 

kant foroven. Bagkroppen glinsende sort, 6. tergit med hvidgul 

bagrand. Vingeskæl med brunsort rand og behåring. 1!/,—2 mm. 

Larven lever i lange, smalle gangminer på Langbladet 
Ranunkel (Ranunculus lingua). Ekskrementerne ligger ensi- 
digt i ret store korn, i begyndelsen i rækker, senere mere 
spredt. Forpupning i jorden. Formodentlig 2 generationer, 
juni og august. 1 $ fra Utterslev Mose (Sjælland) 12.ITV.1906 
(Lundbeck). 

44. Ph. matricariae Hendel (Fig. 160). 

Pande og kinder tydeligt synlige i profil. Panden foroven 

2 gange øjebredden, fremad noget afsmalnende, bredden 
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større end højden. 1 ors+2 ori, den forreste noget svagere. 

3. antenneled temmelig stort og aflangt rundt, med hvid be- 

håring. acr i 2—3 rækker. 2—3 postsuturale ia-hår. 2. vinge- 

afsnit 2!/, gange længere end 4. — Hovedet lysegult. Øjebag- 

rand og nederste del af baghovedet bag børsteraden bredt gul. 

1. og 2. antenneled gule (undertiden mere brune), 3. sort. 

Palper rødgule. Bryst og scutellum sorte med lys askegrå 

bestøvning, men med svag glans. Øverste del af mesopleu- 

rerne gule. En gul plet foran scutellums hjørner. Bagkroppen 

begbrun og noget glinsende. % med smalle gule bagrande på 

alle tergiter, 2 med bagrandene næppe lysere end det øvrige. 

Alle lår med gule spidser. Vingeskæl med brune hår. Ca. 1”/, 

mm. 

Larven lever på Kamille (Matricaria), Almindelig Røllike 
(Achillea millefolium) og Farve-Gåseurt (Anthemis tinctorid). 
Minen, som både er over- og undersidig, forekommer også 
ofte i midtnerven eller i bladstilken. Ekskrementerne ligger 
skiftevis i den hvidgrønne gangs sider. Forpupning i jorden. 
Mindst 2 generationer fra juni til september. Fyn og Bornholm. 

45. Ph. milii Kaltenbach. 

Pande og kinder træder ikke frem foran øjnene i profil. 

Pandens bredde foroven 1!/, gange øjebredden, fremad noget 

afsmalnende, bredden større end højden. 2 lige lange ors, 

2 ori, den forreste noget kortere. 3. antenneled afrundet ovalt, 

med tæt, hvid behåring. acr i 4—5 rækker. 4—10 postsuturale 

ia-hår. 2. vingeafsnit 3!/,—4 gange længere end 4. — Hovedet 

sortbrunt, pandestriben lysere, især foroven. Lunula gråligt 

skinnende. Bryst, scutellum og bagkrop begbrune, oversiden 

og scutellum noget gråpudrede, men dog tydeligt glinsende. 

Mesopleurer med smal, gul overkant. Bagkroppen stærkere 

glinsende. 6. tergit med gul bagrand. Ben sorte, forlår med 

gule, de øvrige lår med mere rødlige spidser. Vingeskæl med 

rand og behåring brun. 1!/,—2 mm. 

Larven lever i adskillige græsser, især Miliegræs (Milium). 
Oversidige gangminer med pupariet forblivende i minen. 
Sjælland og Lolland. 

12 
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46. Ph. minuscula Goureau (Fig. 161 og 171). 

Pande og kinder træder kun foroven frem foran øjnene. 

Pandens bredde foroven 2 gange øjebredden, fremad afsmal- 

nende, bredden større end længden. 1 ors+1 ori, undertiden 

Fig. 161. Hoved i profil af Phytomyza minuscula Gour. (Hendel). 

tillige en kortere børste foran. 3. antenneled stort og rundt. 

Palper meget små. acr i 3-4 rækker. Ingen postsuturale ia-hår. 

2. vingeafsnit 4 gange længere end 4. — Hovedet brunsort, 

pandens midterstribe gråbrun, tindinger og sideplader glin- 

sende. Antenner sorte. Palper brune. Bryst, scutellum og 

bagkrop begsorte eller brune, oversiden og scutellum glin- 

sende. Mesopleurer med yderst smal, gul overkant. 6. tergit 

i reglen med smal, hvid bagrand. Ben sorte, alle lår med gule 

spidser. Vingeskæl med rand og behåring mørkebrun. 1!/, mm. 

Larven lever i korte, oversidige gangminer på Akeleje 
(Aquilegia) og Frøstjerne (Thalictrum). Minen, som er hvid- 
grøn, er stærkt bugtende og krydser ofte sig selv. Ekskrement- 
kornene i begyndelsen enkeltvis i gangens sider, senere i 
perlekædelignende stykker. Forpupning i jorden. 2 generatio- 
ner, juni-—sept. Sjælland og Lolland. 

47. Ph. nigra Meigen. 

Fra fuscula Zett. adskiller arten sig, foruden på genitali- 

erne, ved at have øjnene tættere og længere behåret og ved 

at 6. tergit er forlænget: 1!/, gange længere end 5. 12/,—2"/, mm. 
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Minen i græsser. Forpupning i minen. Mindst 2 generationer, 
juni-okt. Jylland, Sjælland og Lolland. 

48. Ph. nigripennis Fallén (Fig. 162). 

Panden ved og under antennebasis bredt fremtrædende 

foran øjnene. Pandens bredde foroven 2 gange øjebredden, 

Fig. 162. Hoved i profil af Phytomyza nigripennis Fall. (Hendel). 

pandestriben kvadratisk. 1 ors + 3—4 ori. 3. antenneled ovalt, 

antennebørsten fortykket basalt. acr i 4—5 rækker. 5—8 post- 

suturale ia-hår. 2. vingeafsnit 3!/, gange længere end 4. — 

Helt begsort art. Pandens midterstribe mat, sideplader, bryst 

og bagkrop glinsende. 6. tergit hos 2 med smal, gul bagrand. 

Alle lår med gule spidser. Vingeskæl med rand og behåring 

lyse. 3!/,—4 mm. 

Levevis ukendt. Jylland og Sjælland. 

49. Ph. nigritella Zetterstedt. 

Pande og kinder svagt synlige i profil. Panden foroven 

17/, gange øjebredden, fremad afsmalnende, bredden lig høj- 
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den. 2 lige lange ors, 2 ori, den forreste svagere. 3. antenneled 

middelstort og rundt. Antennebørsten cylindrisk fortykket i 

den basale halvdel. acr 6-radede. 7—8 postsuturale ia-hår. 

2. vingeafsnit 2 gange længere end 4. — Hovedet læderbrunt, 

tindinger, antenner og palper samt den øverste del af pandens 

sideplader brunsorte. Ansigtet mørkebrunt. Bryst, scutellum 

og bagkrop brunsorte, de to første noget gråligt bestøvede. 

Ben brunsorte. Vingeskæl grå, med rand og behåring mørke- 

brun. 2 mm. 

Larven lever i stilkene af Almindelig Anemone (Anemone 
pratensis). Jylland og Lolland. 

50. Ph. notata Meigen. 

Arten, der på alle punkter undtagen størrelse og levevis 

stemmer overens med ranunculi Schrank og af Hendel stille- 

des sammen med dennes form flavoscutellata Fallén, bliver af 

Hering betragtet som en selvstændig art. 

Larven lever i flademiner på Lav Ranunkel (Ranunculus 
repens). Jylland og Sjælland. 

51. Ph. obscura Hendel. 

Pande og kinder træder ikke frem foran øjnene. Panden 

foroven 2 gange øjebredden, fremad noget afsmalnende, 

højden omtrent lig bredden. 2 ors, hvoraf den bageste er 

kortere, 2 ori, den forreste svagere. 3. antenneled middelstort 

og rundt. acr 4-radede. 3—4 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit 

21/, til 27/, gange længere end 4. — Hovedet sort, pandestriben 

mat, sideplader og tindinger glinsende. Bryst, scutellum og 

bagkrop begbrune, svagt gråpudrede, men med tydelig glans. 

Mesopleurer smalt gulkantede foroven. 6. tergit med smal, gul 

bagrand. Ben begbrune, forlår med gule spidser, de øvrige 

med brungule spidser. Skinneben og tarser gulbrune til rød- 

brune. Vingeskæl med rand og behåring brun. 2 mm. 

Larven lever i bladene af Mynte (Mentha), Merian (Origa- 
num vulgare), Sværtevæld (Lycopus europaeus) og andre læbe- 
blomstrede. Den oversidige mines spiraler ligger så tæt, at en 
flademine opstår, og denne afsluttes med en gang mod blad- 
randen. Primære og sekundære gnavespor af mørkegrøn til 
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brunsort farve er synlige i minen. Normalt forlader larven 
minen og forpupper sig i jorden. Sjælland, Lolland og Born- 

holm. 

52. Ph. obscurella Fallén (Fig. 14, 163 og 169). 

Pande og kinder træder ikke frem foran øjnene. Panden 

foroven 2 gange øjebredden, bredden meget større end højden. 

Fig. 163. Hoved i profil af Phytomyza obscurella Fall. (Hendel). 

2 ors, den bageste kortere, 2 ori, den forreste meget lille. 

3. antenneled afrundet ægformet. acr i 4—5 rækker. 9—10 post- 

suturale ia-hår. 2. vingeafsnit 4 gange længere end 4. — Ho- 

vedet gulbrunt til læderbrunt, tindinger brunsorte og glin- 

sende. Ansigtet mørkebrunt, antenner og palper brunsorte. 

Bryst, scutellum og bagkrop sorte til brunsorte, oversiden af 

brystet og scutellum gråpudrede med nogen glans, bagkrop- 

pen glinsende. Et gult punkt foran scutellums hjørner. Meso- 

pleurer med smal, hvid overrand. Tergiter, især hos % med 
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lyse bagrande, kun rigtigt gule på 6. tergit. Ben begsorte, 

forlår med bleggule spidser, de øvrige brune til brungule. 

Vingeskæl med lys rand og lysebrune hår. 2 mm. 

53. Ph. opaca Hendel. 

Pande og kinder smalt synlige foran øjnene. Panden parallel- 

randet, bredden ca. halvdelen af hovedets bredde. 2 ors+ 

2 ori. 3. antenneled rundt. 3+1 dc, acr fortil 4q—5, bagtil 3—4- 

radede. 2. vingeafsnit 2!/, gange længere end 4. Pandestriben 

læderbrun. Sideplader, lunula og ansigtet mørkere brunt. 

Antenner og palper sorte. Bryst og bagkrop af begbrun 

grundfarve, oversiden af brystet og scutellum gråligt bestøvet. 

Vingeskæl grå med mørkebrun rand og behåring. 2!/, mm. 

Levevis ukendt. $+?2 fra Utterslev Mose v. København 
12.IV.1906 (Lundbeck). 

54. Ph. pastinacae Hendel. 

Pande og kinder træder ikke frem foran øjnene. Panden 

foroven 2 gange øjebredden, fremad noget afsmalnende, 

bredden større end højden. 3. antenneled afrundet. 2 ors, den 

bageste meget kort, 2 ori, den forreste kort eller mangler helt. 

acr i 3—4 rækker. 4—6 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit 4 

gange længere end 4. — Hovedet bleggult, tindinger brunsorte, 

forreste øjerand brunlig, nederste del af baghovedet bag 

børsteraden noget rustgult. Ansigtet mørkebrunt, antenner 

og palper sorte. Bryst og scutellum sorte, oversiden og scu- 

tellum med noget grå bestøvning, men dog tydeligt glinsende. 

En gul plet foran scutellums hjørner. Mesopleurernes øverste 

1/—"/, hvidgul. Bagkroppen mørkebrun og temmelig glin- 

sende. Alle tergiter (%) med smal, gul bagrand, hos 2 kun 6. 

Ben brunsorte, forlår med lysegule spidser, de øvrige mere 

rødlige. 1?/,—2 mm. 

Larven lever i gangminer på Pastinak (Pastinaca sativa). 
Minen er oversidig og ligger i reglen inde i bladet ofte følgende 
en bladnerve på lignende måde som hos lappae. Ekskrement- 
kornene ligger spredte i korte rader. 2 generationer, juni til 
oktober. Sjælland, Amager og Lolland. 
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55.… Ph: periclyment Hering (Fig. 164 og 173). 

Pande og kinder træder i profil ikke frem foran øjnene. 

Panden foroven 1!/, gange øjebredden, fremad noget afsmal- 

nende, bredden større end højden. 2 ors og 2 ori, den forreste 

164 165 

Fig. 164. Hoved i profil af Phytomyza periclymeni Her. (Hendel). 

Fig. 165. Hoved i profil af Phytomyza pimpinellae Hend. (Hendel). 

meget lille. 3. antenneled middelstort og rundt. acr i 4—5 

rækker. 2—4 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit 2!/, gange 

længere end 4. — Mørkebrun, delvis sort, art. Antenner sorte, 

lunula hvidgrå. Brystets overside mat, også bagkroppen 

næsten mat. Pleuralsømmen smalt brungul. Ben begbrune, 

forlårenes spidser utydeligt lysere. Vingeskæl smudsighvide 

medibrne hår:1/, mm, 

Larven lever på Gedeblad (Lonicera). Den danner en over- 
sidig flademine, der i reglen ligger ved en hovednerve med 
stjerneformede udløbere til siderne. Ekskrementerne ligger 
spredte. Forpupning i minen. Juli-oktober. Jylland, Sjælland, 
Lolland og Bornholm. 

96; Bh. petøi Hering: 

Pande og kinder svagt synlige i profil. Panden foroven ca. 

af øjebredde, bredden lig højden. 1 ors, 2 ori, den forreste i 



186 

reglen kortere. 3. antenneled afrundet. acr 2-radede og spar- 

somme. Ingen postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit 2 gange 

længere end 4. — Hovedet brunsort, lunula hvidlig, pande- 

striben foroven rødbrun. Bryst, scutellum og bagkrop brun- 

sorte, de to første matgrå bestøvet, bagkroppen noget glin- 

sende. Mesopleuralsøm okkergul. Ben sorte, lårspidser højst 

utydeligt rødbrune. Vingeskæl grå med brunlige hår. Ca. 

177, mn. 

Larven lever i Mynte (Mentha). Den danner en oversidig 
gangmine i nærheden af bladspidsen ofte begrænset til et 
lille område. Regelmæssig 2-radet linie af ekskrementkorn. 
Forpupning ofte i minen på bladets underside. Formodentlig 
2 generationer, den første i juni. Sjælland. 

57. Ph. pimpinellae Hendel (Fig. 165). 

Pande og kinder ikke fremtrædende i profil. Panden for- 

oven 1!/, gange øjebredden, fremad afsmalnende, bredden 

større end højden. 2 ors, den bageste kortere, 2 ori, den for- 

reste lille. 3. antenneled rundt. acr 2—3-radede. 2—3 post- 

suturale ia-hår. 2. vingeafsnit 3 gange længere end 4. — Hove- 

det lysegult, tindinger brunsorte ligesom størstedelen af pan- 

dens sideplader. Ansigtet gult. Antenner og palper sorte. Bryst, 

scutellum og bagkrop sorte, de to første med fedtet glans, 

den sidste mere glinsende. Mesopleuralsøm gul. Hos & har 

alle tergiter lysere bagrande, hos 2 har kun 6. tergit hvidgul 

bagrand. Ben brunsorte, forlår med gule spidser, de øvrige 

svagt rødgule. Vingeskæl med brune hår. 1!/,—2 mm. 

Larven i oversidige gangminer på Almindelig Pimpinelle 
(Pimpinella saxifraga) og Stor P. (P. major). Minen begynder 
i reglen ved bladspidsen og går i slyngninger mod bladbasis, 
enten følgende bladranden eller ikke. Ekskrementkornene i 
rækker skiftevis i gangens sider. Forpupning i jorden. 2 gene- 
rationer, juni-juli og aug.—sept. Jylland. 

58. Ph. plantaginis Robineau-Desvoidy (Fig. 166 og 182). 

Pande og kinder i profil bredt fremtrædende foran øjnenes 

stærkt fremadkrummede forkant. Panden foroven 1!/, gange 

øjebredden, bredden lig højden. 2 lige lange ors, 1 ori. 3. an- 

tenneled middelstort og afrundet firkantet, ofte noget aflangt. 
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Antennebørsten fortykket ved basis, men ikke så meget som 

hos crassiseta Zett. acr findes i reglen ikke. 1 postsuturalt ia- 

hår. 2. vingeafsnit knapt 1!/, gang længere end 4. — Hovedet 

lysegult, tindinger sorte; den sorte farve kan strække sig 

Fig. 166. Hoved i profil af Phytomyza plantaginis Hend. (Hendel). 

frem til 1. eller 2. ors. Antenner sorte, 1. led dog gult. Palper 

brungule til gule. Bryst og scutellum sorte med tæt, matgrå 

bestøvning. Mesopleuralsøm gul. Bagkroppen begsort til beg- 

brun med nogen glans. 6. tergit hos 2 med gul bagrand. For- 

hofter helt gule eller kun i den yderste halvdel. Ben sorte, 

alle lår med bredt gule spidser. Vingeskæl med rand og be- 

håring lys. 12/,—2"/, mm. 

Larven lever i gangminer på Vejbred (Plantago). Minens 
form er yderst varierende, ofte med blindgange eller ud- 
løbere langs bladets nerver. Ekskrementkornene ligger i nogen 
afstand fra hinanden. Forpupning i minen. 2 generationer, 
juni til oktober. Jylland, Langeland og Lolland. 

59. Ph. primulae Robineau-Desvoidy (Fig. 167 og 183). 

Kinder synlige foran øjnene ved antennebasis, over og 

under denne afsmalnende. Panden foroven 1!/, gange øje- 
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bredden, fremad noget afsmalnende, bredden større end 

højden. 2 lige lange ors, 1 ori. 3. antenneled rundt med kort 

behåring. acr 4—5-radede. 3—5 postsuturale ia-hår, disse kan 

dog mangle helt. 2. vingeafsnit 2!/,—3 gange længere end 4. 

Fig. 167. Hoved i profil af Phytomyza primulae Robineau-Desvoidy. 

(Hendel). 

— Hoved, bryst og bagkrop begsorte til brunsorte. Pande- 

striben brun, lysere eller mørkere. Lunula hvidlig. Brystets 

overside og scutellum gråt bestøvede med overvejende glans. 

Mesopleuralsøm smalt gul. Bagkroppen tydeligt glinsende. 

Kun 6. tergit med gul bagrand. Ben sorte, forlår med gul 

spids, de øvrige med smallere og mere gulbrune spidser. 

Vingeskæl med rand og behåring brun. Omkring 2 mm. 

Larven lever i gangminer på Kodriver (Primula). De lange, 
hvide miner er mest oversidige, men dog hist og her under- 
sidige, og stærkt slyngende. Ekskrementkornene store og rela- 
tivt langt fra hinanden. Forpupning i minen tæt op til en 
bladnerve. 2 generationer, juni og august. Fyn, Sjælland, 
Møn, Lolland og Bornholm. 
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60. Ph. pseudohellebori Hendel. 

Pande og kinder tydeligt synlige foran øjnene. Panden 

foroven 2 gange øjebredden, fremad noget afsmalnende, 

bredden lig højden. 2 lige lange ors, 1 ori. 3. antenneled temme- 

lig stort og rundt, med tætte, korte hår. acr 2—4-radede. 

1—3 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit 2!/, gange længere 

end 4. — Hovedet lysegult, tindinger og bageste øjerand ved 

vte brunsorte. Nederste del af baghovedet bag børsteraden 

gul. 1. antenneled gult, 2. og 3. sorte. Palper mørkebrune. 

Bryst og bagkrop begsorte, en gul plet foran scutellums 

hjørner. Scutellum kun gul på midten, ellers helt mørk. 

Mesopleuralsøm gul. Alle tergiter hos 3 med lysere bagrande, 

hos 2 kun 6. Ben begsorte, alle lår med gule spidser. Vinge- 

skæl med lysebrune hår. 12/,—2 mm. 

Levevis ukendt. Jylland og Sjælland. 

61. Ph. pubicornis Hendel (Fig. 168 og 174). 

Pande og kinder tydeligt fremtrædende foran øjnene. 

Panden foroven 1!/, gange øjebredden, fremad næppe af- 

smalnende, bredden større end højden. 2 ors, hvoraf kun 

den bageste er helt bagudbøjet, 2—3 ori, der aftager i længde 

fremad. 3. antenneled aflangt, med tæt, hvidlig behåring. 

acr 4-radede. 3—4 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit 2 gange 

længere end 4. — Helt begsort art. Pandens sideplader glin- 

” 

Fig. 168. Hoved i profil af Phytomyza pubicornis Hend. (Hendel). 
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Fig. 169—174. Miner af 169. Phytomyza obscurella Fall. på Skvalder- 

kål (Aegopodium podagraria), 170. Phytomyza lappae Gour. på 

Glat Burre (Arctium lappa), kun en del af bladet er tegnet, 171. 

Phytomyza minuscula Gour. på Akeleje (Aquilegia sp.), 172. Phy- 

tomyza ilicis Curtis på Kristtorn (Ilex aquifolium), 173. Phytomyza 

periclymeni de Meij. på Dunet Gedeblad (Lonicera xylosteum) og 

174. Phytomyza pubicornis Hend. på Skalderkål (Aegopodium 

podagraria). (Orig.). 
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sende på den øverste del, fortil mere matte. Bryst, scutellum 

og bagkrop glinsende. Mesopleuralsøm hvidlig. Ben sorte. 

Vingeskæl grå med rand og behåring brun. Omkring 2 mm. 

Larven lever på Skvalderkål (Aegopodium podagrariad). 
Minen er svær at skelne fra minen af aegopodii Hendel, und- 
tagen gennem klækning. 1 generation i maj. Fyn og Sjælland. 

Fig. 175. Hoved i profil af Phytomyza ramosa Hend. (Hendel). 

62. Ph. ramosa Hendel (Fig. 175). 

Pande og kinder bredt synlige foran øjnene. Panden ca. 

17/, gange øjebredden, fremad næppe afsmalnende, bredden 

lig højden. 2 ors, 2 ori, den forreste kortere. 3. antenneled 

aflangt rundt. Antennebørsten tydeligt fortykket basalt. 

acr 2-radede. 1—2 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit 3 gange 

længere end 4. — Pandestribe og underkinder læderbrune, 

den første mørkere på den forreste del. Ansigtet mørkebrunt, 

pandens sideplader lysere brune. Bryst, scutellum og bagkrop 

dybsorte, de første mat lysegråt bestøvet. Mesopleuralsøm 

bleg okkergul. Bagkroppen noget glinsende. Ben sorte, knæene 

svagt røde. Vingeskæl grå med mørkebrun rand og mørke- 

brune hår. 2 mm. 

Larven lever i bladene af Blåhat (Knautia arvensis) og 
Håret Kartebolle (Dipsacus pilosus). Larven laver i midt- 
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nerven en kanal, der er usynlig udefra, og fra denne kanal 
går korte udløbere til begge sider. Forpupning i hovednerven 
eller undertiden i stilken. Juli-august. Jylland og Lolland. 

63. Ph. ranunculi Schrank (Fig. 176 og 187). 

Pande og kinder tydeligt synlige i profil. Panden foroven 

2 gange øjebredden, bredden noget større end højden. 1 ors, 

Fig. 176. Hoved i profil af Phytomyza ranunculi Schrank. (Hendel). 

undertiden en meget kort bageste ors tillige, 1 ori. 3. antenne- 

led rundt til ovalt. acr sparsomme, i reglen 2—3 par, sjældent 4. 

1—3 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit omkring 3 gange læn- 

gere send 4. Variationen hos »denne art er meget stor Der 

findes alle overgange mellem helt gule og overvejende sort- 

brune eksemplarer. 

f. flava Fallén. 

Hovedet svovlgult, lunula og ansigt hvidgule, antenner 

lysegule, 3. antenneled brunt til sort, Palper-hos"Fsisreglen 

gule, hos 2 sorte i hvert fald i den yderste halvdel. Bryst, 

scutellum og bagkrop lysegule, brystets overside mat med 
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svage, rustgule længdestriber. Mesopleurer gule. Hos & er 

i reglen alle tergiterne mørkere (rustgule til rustbrune) på 

den basale halvdel; hos 2 er tergiternes bagrande smalt svovl- 

gule, bredest på 6. tergit, ellers er tergiterne mere eller mindre 

mørkt okkergule til rustbrune. Læggerøret rødgult til sort- 

brunt. Ben lysegule, skinneben og tarser rustgule til rust- 

brune. Vingeskæl hvide med gul rand og gule hår. 2!/,—3 mm. 

Jylland og Sjælland. 

f. albipes Meigen. 

Adskiller sig fra flava Fallén på følgende ting: Længde- 

striberne på brystets overside er brunsorte til sorte og tæt 

askegråt bestøvet. De består af en midterstribe, der går fra 

halsen til omkring 2. dc, og af en sidestribe i ia-feltet. Side- 

striben begynder bag de gule skuldre og strækker sig til scu- 

tellum. Længdestriberne er adskilte af smalle, gule streger 

ved basis af dc. Undertiden kan der yderst findes yderligere 

en sidestribe, der begynder bag tværfuren og løber langs sa- 

børsterne. Scutellum i reglen uplettet, gul, sjældent med sorte, 

gråpudrede sidepletter. 2!/,—3 mm. 

Jylland, Sjælland og Bornholm. 

f. flavoscutellata Fallén. 

De hos albipes Meigen beskrevne længdestriber flyder hos 

denne form sammen til en stor, sort plet, der normalt strækker 

sig bagud til scutellum. Undertiden adskilles den dog fra 

seutellum ved en mere eller mindre tydelig gul plet. "Den 

sorte rygplet er tæt askegråt bestøvet. På skuldrene under- 

tiden en brun midterplet, i øvrigt er skuldrene ligesom hele 

sidelinien lysegul. Scutellum med sorte sidepletter, på midten 

en gul stribe. De øvre brystplader sorte i mere eller mindre 

udstrækning på den nederste halvdel. Bagkrop og læggerør 

hos 2 brunsorte til sorte, glinsende, alle tergiter med smalle, 

gule bagrande, bredest på 6. tergit. Hos & er de gule bagrande 

undertiden «meget: brede, "og”:den , forreste; del, af, tergiterne 

ligeledes lysere. Ben gule, skinneben og tarser brune til brun- 

sorte. 17/,—3 mm. 

Jylland og Sjælland. 

Tovinger. III 13 
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f. praecox Meigen. 

Pande, kinder og underkinder lysegule, lunula og ansigt 

hvidgule. 3. antenneled sort, de øvrige gule. Palper sorte. 

Brystet sort med mat askegrå bestøvning, sidekanterne lyse- 

gule. Scutellum med sorte sidepletter, som kan brede sig så 

meget, at kun en yderst smal, gul midterstribe lades tilbage. 

Mesopleurer svovlgule i den øverste trediedel, ellers sorte. 

Ben gule, lårene mere eller mindre formørkede, skinneben og 

tarser brunsorte til sorte. Bagkroppen rustbrun til sort med 

mere eller mindre stærkt fremtrædende gule bagrande hos JF, 

hos 2 brunsort til sort med yderst smalle, gule bagrande, kun 

bredere på 6. tergit. — Sjælland. 

Larven lever i gangminer på Ranunkel-arter (Ranunculus). 
Minen kan være over- eller undersidig, de fine, sorte ekskre- 

mentkorn ligger tæt, undertiden næsten sammenstødende. 
Forpupning i jorden. Mindst 2 generationer, juni til oktober. 

64. Ph. ranunculiphaga Lundqvist. 

Ligner meget pseudohellebori Hendel, men adskilles fra 

denne på de mere afrundede øjne og en mere udbredt gul- 

farvning på scutellum og sternopleurer. Vingeskæl med brun- 

sorte hår. — Pandens bredde foroven noget større end højden 

til antennebasis, hvor panden træder noget frem foran øjnene, 

set i profil. 2 lige lange ors, 1 ori. Antenner temmelig store, 

3. led afrundet kvadratisk. acr i 2—3 uregelmæssige rækker. 

1—2 postsuturale ia-hår. 2 mm. 

Larven lever på Langbladet Ranunkel (Ranunculus lingua). 
Den danner en oversidig gangmine, der begynder med en 
lukket spiral omkring borehullet og som efter tæt liggende 
slyngninger går over i en flademine. Ekskrementerne i grove 
korn, der i gangen ligger i rader, i fladen spredte. Forpupning 
i minen. Imago i august. Jylland og Sjælland. 

65. Ph. ranunculivora Hering (Fig. 190). 

Pande og kinder træder i profil ikke frem foran øjnene. 

Panden foroven 1/, gange øjebredden, fremad noget afsmal- 

nende, bredden lig højden. 1 ors+2 ori, den forreste svagere. 

3. antenneled afrundet kvadratisk. acr i 4 uregelmæssige 
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rækker. 1—2 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit 3 gange læn- 

gere end 4. — Pande og underkinder matbrune. Ansigt og 

lunula mat brunsort, tindinger glinsende sorte. Pandens 

sideplader glinsende brune. Antenner og palper sorte. Bryst 

og scutellum sorte og overvejende glinsende. Mesopleural- 

søm smalt bleggul. Bagkroppen begbrun og overvejende 

glinsende. 6. tergit hvidgul på bageste halvdel. Ben sorte, 

forlår med gule spidser, mellem- og baglår med gulbrune 

spidser. Skinneben og tarser brunsorte. Vingeskæl med rand 

og behåring brunsorte. Omkring 2 mm. 

Larven lever på Ranunkel-arter (Ranunculus). Gangminen 
adskilles let fra minen af ranunculi på de langt fra hinanden 
liggende ekskrementkorn. Sandsynligvis 2 generationer, 1. i 
juni. Forpupning i jorden. Jylland, Langeland og Sjælland. 

66.- Ph. rectae Hehdel 

Pande og kinder ikke synlige i profil. Panden foroven 2 

gange øjebredden og parallelrandet, bredden meget større 

end højden. 1 ors, 3 ori, den bageste har spidsen rettet mere 

bagud end indad, men dens beliggenhed gør, at den ikke kan 

betragtes som en ors. 3. antenneled aflangt rundt med næsten 

lige overkant. acr i 4—5 rækker. 2—3 postsuturale ia-hår. 

2. vingeafsnit 2 gange længere end 4. — Hele kroppen sort. 

Undertiden er pandestriben noget lysere brun, lunula noget 

grålig. Brystets overside, scutellum og bagkroppen glinsende. 

Tergiterne hos $ undertiden med smalle, gule bagrande. Alle 

lår med lyse spidser, forlår med gule, de øvrige med mere 

rødlige spidser. Vingeskæl med brune hår. Højst 1!/, mm. 

Larven lever i gangminer på Clematis-arter samt på Ane- 
mone, dog ikke Hvid Anemone (Anemone nemorosa) og Blå 
Anemone (A. hepatica). På Clematis begynder gangene med en 
lys plet omkring æggruben, hos Anemone er denne plet næppe 
synlig. De sorte ekskrementkorn aflægges i regelmæssige, snart 
længere, snart kortere perlerader. Forpupning i jorden. 2 gene- 
rationer, juni til september. Sjælland. 

67. Ph. robustella Hendel. 

Adskiller sig fra affinis Fallén først og fremmest på at være 

noget større. Desuden er panden og kinderne bredere set i 

ig? 
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profil, 2 ori til stede, øjebagranden helt gul ved vte, men 

nederste del af baghovedet bag børsteraden er ikke klart gul. 

Brystets overside med tæt, gulgrå bestøvning. acr i 2 rækker 

med overtallige børster. 

Levevis ukendt trods artens rigelige forekomst. Jylland, 
Sjælland, Bogø, Bornholm. 

68” Ph7rufipes Meiben (Fis MAYA): 

Kinder i profil bredt fremtrædende. Panden foroven meget 

bred, mere end 2 gange øjebredden, parallelrandet, bredden 

lig højden. 2 lige lange ors, 3, sjældent 2, ori. 3. antenneled 

ægformet. Mellem forreste mundrand og antennegruberne 

findes et epistom indkilet. Dets bredde omtrent som ansigtets 

højde. acr meget spredte. Ingen postsuturale ia-hår. 2. vinge- 

afsnit 2 gange længere end 4. — Ligner af farve flavicornis 

Fallén, men de gule partier har en tendens til mere rustrød 

farvning. 3. antenneled delvist rødgul til mørkt rødbrun. 

Fig. 177. Hoved i profil af Phytomyza rufipes Meig. (Hendel). 
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Bryst og scutellum har en så stærk grå bestøvning, at de 

synes grå, ikke sorte. Noget mindre grå er bagkroppen. Hos 

2 er i reglen 6. tergit bagtil gulrandet. Ca. 3 mm. 

Larven lever i gangminer på Havekål (Brassica oleracea) 
og Raps (B. napus). Også Smalbladet Sandsennep (Diplotaxis 
tenuifolia) nævnes som værtsplante. Minen er en oversidig, 
smal, senere bredere gang med ekskrementkornene liggende 
adskilt. Nærmere oplysninger mangler. Jylland, Fænø og 
Sjælland. 

69. Ph. rydeniana Hering (Fig. 188). 

Pande og kinder træder bredt frem foran øjnene, især over 

antennebasis. Panden foroven 2 gange øjebredden, fremad 

afsmalnende, bredden noget større end højden. 2 ors, den 

bageste kortere, 1 ori og en kortere ditto foran. 3. antenneled 

temmelig stort og aflangt rundt. acr i 4—6 rækker. 7—9 post- 

suturale ia-hår. 2. vingeafsnit 4 gange længere end 4. — Ho- 

vedet gult, lunula mørk, tindinger udenfor vte brunlige. 

Bryst, scutellum og bagkrop sorte, oversiden noget glinsende. 

Tergiter med gule bagrande. Mesopleurer foroven gule. 

Lateralstriben gul. Ben mørkebrune, alle lår med gule spidser, 

skinneben og tarser gullige. Vingeskæl gule med brune hår. 

27, mm: 

Larven lever i meget lange, slyngede gange på Forskellig- 
bladet Tidsel (Cirsium heterophyllum). Minens smalle be- 
gyndelsesgang ofte uden synlige ekskrementer, men i gangens 
fortsættelse er kornene store og ligger i lang afstand fra hin- 
anden. Sandsynligvis kun een generation. Forpupning i 
jorden. Der findes kun et eksemplar fra Stægers samling, 
sikkert stammende fra Københavns nærmeste omegn. 

70. Ph. scolopendrii Robineau-Desvoidy (Fig. 178). 

Panden synlig foran øjnene i profil. Panden foroven 1!/, 

gange øjebredden, fremad afsmalnende, højden noget større 

end bredden. 2 lige lange ors, 2 ori. 3. antenneled lille, frem- 

adtil skråt afskåret. acr i 5—6 uregelmæssige rækker. 3—4 post- 

suturale via-hår: ,2 vingeafsnit 27/7. gange længere end: 4: 

Lyst citrongul art. Pandestriben mat. 3. antenneled brunsort, 

bageste øjerand gul. Palper gule. Brystets overside glinsende 
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sort, foran scutellum en gul tværstreg, der har to spidser 

rettet mod de to første dc. Scutellum og lateralstriben gule. 

Mesopleurer med en lille mørkebrun plet ved underkanten. 

Bagkroppen med brune til sorte forkanter på 3.—6. tergit. 

178 179 

Fig. 178. Hoved i profil af Phytomyza scolopendrii Robineau- 

Desvoidy. (Hendel). Fig. 179. Hoved i profil af Phytomyza sedicola 

Her. (Hendel). 

Læggerør glinsende sort. Ben gule, forskinneben og tarser 

mørkegule, bageste gulbrune. Vingeskæl hvidgule med hår 

af "samme "farve; 2. mm 

Larven lever i gulgrønne, oversidige gangminer på bl. a. 
Engelsød (Polypodium vulgare) og Murrude (Asplenium ruta- 
muraria). Ekskrementkornene fine, sorte og liggende på linie. 
Forpupning i eller udenfor minen. 2 generationer, i juni og 
hen på efteråret. Jylland og Sjælland. 

71. Ph. seédicola Hering (Fig. 179). 

Pande og kinder svagt synlige i profil. Panden foroven 

2 gange øjebredden, fremad noget afsmalnende, bredden 

større end længden. 2 ors, den bageste kortere, 2 ori. 3. an- 

tenneled rundt. acr i 4—5 rækker. 2 postsuturale ia-hår, 

2. vingeafsnit 2?/,—3 gange længere end 4. — Hovedet begbrunt. 

Pandestriben foroven bleg okkergul, fremad mere eller mindre 



199 

brun. Pandens sidestriber glinsende, ved inderkanten blegt 

okkergule. Bryst og bagkrop glinsende begbrune. Mesopleural- 

søm hvidgul. Ben sorte, forlår med gule spidser, de øvrige 

mere gulbrune. Tergiternes bagrande kun lysere på siderne, 

kun 6. tergit med tydelig gul bagrand. Vingeskæl med rand 

og behåring mørkebrun. 1!/, mm. 

Larven lever på Sankt Hansurt (Sedum telephium). De hvide, 
i reglen oversidige, gange flyder sammen til en flademine. 
Ekskrementkornene spredte eller sammenhængende. Forpup- 
ningen foregår i reglen udenfor minen. 2 generationer, juli 
og august. Bornholm. 

72. Ph. senicionis Kaltenbach. 

Ligner lappae Robineau-Desvoidy, men afviger på følgende 

punkter: Panden foroven 2 gange øjebredden, bredden tyde- 

ligt større end højden, lunula bredere og halvcirkelformet. 

Bageste ors kan være kortere end det halve af forreste eller 

kan helt mangle i den ene side. Mesopleurernes øverste >/, 

bleggule, den nederste del brunsort i skarp kontrast til det 

lyse. Skinneben bredt mørkebrune omkring midten. 

Larven lever i lange gangminer, der forløber langs nerverne 
på blade af Brandbæger (Senicio). Juni til september. Lolland. 

73. Ph. seseleos Hering. 

Pande og kinder ikke fremtrædende i profil. Panden for- 

oven noget bredere end øjet, fremad afsmalnende. 2 ors, 

den bageste højst halvdelen af den forreste, 2 ori, den forreste 

kortere. acr i 4—5 uregelmæssige rækker. 2. vingeafsnit 3 

gange længere end 4. — Sort art, brystets overside brungråt 

bestøvet. Mesopleurer med meget smal, gul overkant. Vinge- 

skæl bleggule med sorte hår. Bagkroppens sidste tergiter 

utydeligt bleggule. 2 mm. 

Larven lever i oversidige gangminer på HJjorterod (Seseli 
libanotis). Ekskrementkornene i gangens første del i et een- 
radet perlekædelignende bånd, senere i store korn. 2 genera- 
tioner, juni og august. Sjælland. 
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TAS Ph Mere: 

Ligner pastinacae Hendel og adskiller sig kun fra denne 

på små detailler, såsom at mesopleurerne er gule på den 

øverste" fjerdedel: og "at”2vingeafsmit "er næsten 's veakee 

længere end 4. 2 mm. 

Larven lever på Mærke (Sium latifolium). Den danner en 
lang, hvid, oversidig gangmine, som langsomt bliver bredere. 
De sorte ekskrementkorn ligger tæt op til hinanden skiftevis 
i gangens to sider. Det sorte puparium sidder ofte fastklæbet 
til bladet. 2 generationer, juni-juli og aug.—sept. Bornholm. 

75. Ph. sonchi Robineau-Desvoidy (Fig. 180 og 184). 

Pande og kinder i profil ikke fremtrædende foran øjnene. 

Panden foroven 1?/, gange øjebredden, bredden større end 

højden. 2 ors, den bageste noget kortere, 1 ori og undertiden 

en kortere foran denne. 3. antenneled afrundet. acr i 3—6 

rækker. 8—12 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit 4—5 gange 

længere end 4. — Hovedet lysegult, tindinger brune, antenne- 

180 181 

Fig. 180. Hoved i profil af Phytomyza sonchi Robineau-Desvoidy. 

(Hendel). Fig. 181. Hoved i profil af Phytomyza spondyhlii Ro- 

bineau-Desvoidy. (Hendel). 
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gruber mere eller mindre brune. 1. antenneled gult, 2. og 3. 

samt palper brunsorte. Brystets overside sort, gråt bestøvet 

men alligevel glinsende, bagtil med gule pletter, der kan 

strække sig videre over scutellums overside. Lateralstriben 

glinsende hvidgul. Mesopleurer hvidgule på den øverste "/, 

til 7/,. Bagkroppen begbrun, tergiterne med gulbrune bag- 

rande, bredest på 6. tergit. Ben begsorte, alle lår med gule 

spidser. 2—2!/, mm. 

Larven lever i gangminer på Have-Svinemælk (Sonchus 
oleraceus), Salat (Lactuca), Høgeurt (Hieracium) og andre. 
Den smalle begyndelsesgang ligger på undersiden og først 

mod slutningen af gangen, hvor denne bliver bredere, går 
den op på oversiden. Forpupning i jorden. Larven træffes 
almindeligt fra juni til oktober. Sjælland og Lolland. 

76. Ph. spinaciae, Hendel. 

Ligner affinis Fallén med følgende undtagelser: punkt- 

øjnenes plade danner en temmelig stor, stumpvinklet trekant, 

hvis bagside er næsten "/, af pandebredden og tydeligt længere 

end afstanden til vti. acr ikke i to regelmæssige rækker, idet 

der i midten findes overtallige hår. 2. vingeafsnit over 2 

gange længere end 4. Bag den sorte ocellartrekant er kanten 

brun. 2 mm. 

Larven lever på Spinat. Nærmere oplysninger mangler. 
Jylland og Sjælland. 

11. Ph. spolidta ; Strobl. 

Pande og kinder bredt fremtrædende foran øjnene i profil. 

Panden foroven 2 gange øjebredden, parallelrandet, bredden 

større end højden. 2 lige lange ors, den bageste rykket et 

stykke indad, 2 ori, den forreste kortere. 3. antenneled ovalt 

(3: 2), overalt med tæt, hvid behåring, der er længst ved for- 

kanten. Ingen acr og i reglen ingen ia-hår. 2. vingeafsnit 

27/, gange længere end 4. — Hovedet lysegult, tindinger fra 

vti til øjeranden brunsorte. 1. antenneled gult, 2. brunsort, 

3. sort. Baghovedets nederste del bag børsteraden gul. Bryst 

og scutellum sorte, mat askegråt bestøvet. Mesopleurerne 

med smal, gul overkant. Bagkrop brunsort, hos g mere glin- 
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sende end hos 2. 6. tergit med gul bagrand. Læggerøret 

glinsende sort. Ben sorte, alle lår med gule spidser. Vinge- 

skæl med rand og behåring brun. 2—2!/, mm. 

Larven lever i Knopurt (Centaurea). Minen ofte ved blad- 
randen, bred og meget uregelmæssig med spredte ekskrement- 
korn. Nærmere oplysninger mangler. Jylland. 

78. Ph. spondyhlii Robineau-Desvoidy (Fig. 181 og 189). 

Pande og kinder træder højst linieformet frem foran øjnene. 

Panden foroven 2 gange øjebredden, fremad noget afsmal- 

nende, bredden ubetydeligt større end længden. 3. antenneled 

svagt ægformet. acr i 3 uregelmæssige rækker. 4—6 postsuturale 

ia-hår. 2. vingeafsnit 4—5 gange længere end 4. — Pande, 

lunula, kinder og underkinder lysegule. Ocellarpladen næsten 

kvadratisk, brunsort, tindinger brunsorte, undertiden breder 

denne farve sig frem langs forreste øjerand. Antenner og 

palper sorte. Bryst og scutellum brunsorte, gråt bestøvede, 

men dog med nogen glans. Foran scutellums hjørner en rød- 

gul plet. Mesopleurer smalt bleggule foroven. Bagkroppen 

begbrun, glinsende, hos 2 er mindst 6. tergit med hvidgul 

bagrand, hos & ofte også de forreste smalt gule. Ben beg- 

sorte, forlår med gule, de øvrige med rødgule spidser. Vinge- 

skæl med rand og behåring mørkebrun. 2—2!/, mm. 

Larven lever i lange gangminer på Bjørneklo (Heracleum). 
Gangminen er i begyndelsen parallelrandet, senere mere bugtet. 
I begyndelsesgangen ligger ekskrementerne i to parallelle ræk- 
ker, senere mere uregelmæssigt. Forpupning i jorden. 2 gene- 
rationer, maj-juni og aug.—sept. Fyn, Sjælland, Amager, 
Lolland og Falster. 

79. Ph. succisae Hering (Fig. 185). 

Pande og kinder bredt synlige foran øjnene. Panden for- 

oven 2 gange øjebredden, fremad noget afsmalnende, bredden 

større end højden. 2 lige lange ors, 1 ori. 3. antenneled rundt. 

Ingen acr og ia-hår. 2. vingeafsnit knapt 2 gange længere end 

4. — Hovedet brunt, ansigtet mørkere, kinder, pandestribe 

og underkinder læderbrune, pandens sideplader glinsende 

begsorte, lunula hvidskinnende, antenner sorte. Bryst og 
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bagkrop begbrune, den første med mat, lysegrå bestøvning, 

den sidste skinnende. Ben sorte, lår med rødlige spidser, 

tydeligst på forlårene. Vingeskæl grå med brune hår. 2 mm. 

184 
Fig. 182—184. Miner af 182. Phytomyza plantaginis Rob.-Desv. på 

Glat Vejbred (Plantago major), 183. Phytomyza primulae Rob.- 

Desv. på Kodriver (Primula sp.) og 184. Phytomyza sonchi Rob.- 

Desv. på Have-Svinemælk (Sonchus oleraceus). (Orig.). 



204 

Larven lever på Djævelsbid (Succisa pratensis). Gangen er 
stærkt forgrenet, i begyndelsen stjerneformet udbredt. Hoved- 
parten af gangen ligger på undersiden. Den angrebne del af 
bladet farves ofte violet. Forpupning på bladets underside. 
2 generationer, juli til september. Jylland og Lolland. 

185 186 

Fig. 185. Hoved i profil af Phytomyza succisae Her. (Hendel). 

Fig. 186. Hoved i profil af Phytomyza tanaceti Hend. (Hendel). 

380. Ph. sånderupi Hering. 

Kinder ikke synlige foran øjnene. Panden parallelrandet, 

bredden større end højden. 2 lige lange ors, 2 ori, den forreste 

kortere. 3. antenneled afrundet kvadratisk. Palper spade- 

formet udvidet. acr sparsomme i 3—4 rækker. 2. vingeafsnit 

næsten 2 gange længere end 4. — Helt sort art med matgrå 

bestøvning. Bagkroppen noget glinsende, uden gule bagrande 

på tergiterne. Ben sorte, forlår med utydeligt gule spidser. 

Vingeskæl sorte. -2;3 mm. 

Larven lever i stilkene af Eng-Kabbeleje (Caltha palustris). 
Sandsynligvis kun een generation. Jylland og Lolland. 

81. Ph.danactitHendel: (FE/1486). 

Pande og kinder svagt synlige i profil. Panden foroven 

2 gange øjebredden, afsmalnende fremad, bredden større end 

højden. 2 ors, den bageste kortere, 2 ori, den forreste svagere. 

3. antenneled rundt med tæt, hvid, udstående behåring. 
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189 190 

Fig. 187—190. Miner af 187. Phytomyza ranunculi Schrank på Lav 

Ranunkel (Ranunculus repens), 188. Phytomyza rydeniana Her. på 

Forskelligbladet Tidsel (Cirsium heterophyllum), 189. Phytomyza 

spondyhlii Rob.-Desv. på Bjørneklo (Heracleum sp.) og 190. Phy- 

tomyza ranunculivora Her. på Lav Ranunkel (Ranunculus repens). 

(Orig.). 
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acr i 3—5 uregelmæssige rækker. 6—7 postsuturale ia-hår. 

2. vingeafsnit 2!/, gange længere end 4. — Hovedet lysegult, 

issekanten bag ocellartrekanten samt tindinger gule. Bageste 

øjerand ved vte brun. Baghovedets nederste del bag børste- 

raden gul. 1. antenneled gult, 2. brunt, 3. sort. Palper sorte. 

Brystets overside og scutellum sorte med grå bestøvning, 

noget glinsende. Øverste halvdel af mesopleurer gule. Foran 

scutellums hjørner en gul plet. Bagkroppen lyst begbrun, 

tergiterne i hvert fald hos $ med gule bagrande. Ben sorte, 

alle lår med gule spidser. Tarser mørkebrune. Vingeskæl med 

okkergule hår. 1!/,—2 mm. | 

Larven i korte gangminer på Okseøje (Chrysanthemum). 
Forpupning i jorden. 2 generationer, juli og september. Lol- 
land. 

82. Ph. tenellå Meigen (Fie. 191). 

Pande og kinder tydeligt synlige i profil. Panden foroven 

1!/, gange øjebredden, parallelrandet, højden noget større 

Fig. 191. Hoved i profil af Phytomyza tenella Hend. (Hendel). 
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end bredden. 2 lige lange ors, 1 ori+ 1 meget svagere. 3. an- 

tenneled aflangt, afrundet firkantet, med kort behåring. acr 

i 2 rækker. 1—2 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit 2 gange 

længere end 4. — Hovedet lysegult, pandestriben ofte noget 

mørkere, tindinger mørkebrune til rødbrune. Nederste del 

af baghovedet bag børsteraden lysegul. 1. og 2. antenneled 

gule, 3, mere eller mindre brunligt. Palper gule til brungule. 

Bryst og scutellum sorte med mat, askegrå bestøvning. Meso- 

pleuralsøm smalt gul. Bagkroppen begbrun, forreste tergiter, 

især hos $, mere eller mindre gule til rødgule, de øvrige brune 

med smalle, gule bagrande, bredest på 6. tergit. Læggerøret 

glinsende sort. Vingeskæl hvide med rand og behåring lys. 

13/,—21/, mm. 

Levevis ukendt. Jylland. 

83. Ph. thalictricola Hendel. 

Står aquilegiae Hardy meget nær, og betragtes af Hendel 

blot som en underart af denne. 

Larven lever på Frøstjerne (Thalictrum). Minen er en grå- 
grøn flademine, der begynder ved bladspidsen, hvor minen 
er mørk på grund af ophobede ekskrementer, der ellers senere 
ligger spredte. Larven i juli. Imago kommer frem efter over- 
vintringen. Lolland. 

84. Ph. thymi Hering. 

Betragtes af Hendel som muligvis kun synonym med 

petoi Hering. 

Larven lever på Timian (Thymus). Minen ligger langs blad- 
randen, følger denne til bladspidsen og fortsætter langs den 
modsatte rand, hvor den udbreder sig til en flademine, der 
omfatter hele bladet. Formodentlig 2 generationer, juni—juli 
og senere. Fyn. 

85. Ph. thysselini Hendel (Fig. 192). 

Pande og kinder ikke synlige foran øjnene. Panden foroven 

2 gange øjebredden, fremad noget afsmalnende, bredden 

meget større end højden. 2 ors, den bageste kort, 2 ori, den 

forreste meget kort. 3. antenneled temmelig stort, undertiden 
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nærmest firkantet, med lange, udstående, hvide hår. acr i 

3—4 rækker. 6—8 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit 3!/, gange 

længere end 4. — Hovedet gråbrunt, tindinger brunsorte, 

ansigtet mørkebrunt, lunula hvidskinnende. Antenner og 

192 193 

Fig. 192. Hoved i profil af Phytomyza thysselini Hend. (Hendel). 

Fig. 193. Hoved i profil af Phytomyza trollii Her. (Hendel). 

palper brunsorte. Brystet begbrunt, oversiden med grå be- 

støvning og nogen glans. Bagkroppen mørkebrun, temmelig 

glinsende, kun 6. tergit med hvid bagrand:"Lægserøret 

glinsende sort. Ben brunsorte, forlår med gul spids, de øvrige 

med gulbrune spidser, skinneben og tarser rødbrune. Vinge- 

skæl med rand og behåring mørkebrun. 1?/,—2 mm. 

Larven lever på Kær-Svovlrod (Peusedanum palustre). 
Minen omfatter i reglen en bladspids. Ekskrementkornene i 
begyndelsen tæt liggende, senere mere spredte. Forpupning i 
jorden. 2 generationer, juli og september. 

86. Ph. tordylii Hendel. 

Pande og kinder ikke synlige i profil. Panden foroven 1!/, 

gange øjebredden, bredden større end højden. 2 ors, den 

bageste lille, 1 ori+ en kortere foran. 3. antenneled afrundet. 

acr sparsomme og uregelmæssigt 3-radede. 3—5 postsuturale 
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ia-hår. 2. vingeafsnit 3 gange længere end 4. — Hovedet grå- 

brunt, palper og ansigt mørkebrune. 2. og 3. antenneled sorte. 

Bryst begsort, oversiden gråt bestøvet, men dog med nogen 

glans. Mesopleuralsøm hvidlig. Bagkroppen begbrun, temme- 

lig glinsende, kun 6. tergit med hvidlig bagrand. Ben sorte, 

forlår bleggule i spidsen, de øvrige kun rødlige. Vingeskæl 

med rand og behåring brunsort. 2 mm. 

Larven lever i blade af Randfrø (Torilis japonica) i gang- 
miner, der ligner dem af anthrisci Hendel. Fyn, Sjælland og 
Lolland. 

87. Ph. tollii Hering (Fig. 193). 

Pande og kinder svagt synlige i profil. Panden foroven 

2 gange øjebredden, parallelrandet, 1!/, gange bredere end 

høj. 1 ors, den bageste kortere, 2—3 ori, de forreste kortere. 

Antenner store, 3.led afrundet firkantet. acr i 4—5 uregel- 

mæssige rækker. 3—4 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit 2"/, 

gange længere end 4. — Pandestribens bageste del ligesom 

kinderne ved antennerne samt underkinder læderbrune. For- 

reste del af pandestriben, lunula og ansigtet brunsort. An- 

tenner og palper sorte. Øverste del af pandens sideplader 

glinsende sorte, fremad overvejende mørkebrune med grå 

bestøvning. Bryst og scutellum sorte, bagkrop begsort, alle 

dele matte. 6. tergit med utydeligt lysere bagrand. Ben sorte. 

Vingeskæl grå med rand og behåring mørkebrun. Ca. 2 mm. 

Larven lever i gangminer på Engblomme (Trollius euro- 
paåaeus). Disse er oversidige, rustfarvede gange, der aldrig 
følger bladranden og begynder smalt og senere udvides. 
Ekskrementkornene ligger enkeltvis skiftevis i gangens sider. 
Sandsynligvis kun een generation. Larver i juni. Imago det 
følgende år. Jylland (Lemvig). 

88. PR. trollivora Hering. 

Hering skriver om denne art: »Den er meget lig thalictricola 

Hendel og kan muligvis opfattes som en biologisk underart 

af denne. Medens hos thalictricola panden træder smalt ring- 

formet frem foran øjnene, er kinderne hos tfrollivora stærkt 

Tovinger. III 14 
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fremtrædende mellem 2. ors og 1. ori, bredden ca. det halve 

af bredden af 3. antenneled.« 

Sønderup (1949, s. 112) beskriver minen således: »Grågrøn 
flademine med en sort centralplet, mest i nærheden af blad- 
randen, men altid under spidsen af en bladflig, hvor ekskre- 

menterne er tættere sammenhobede, iøvrigt ellers spredte i 
få korn.« Jylland (Lemvig). 

89. Ph. varipes Macquart (Fig. 194). 

Pande og kinder bredt synlige i profil. Panden foroven 

næsten 2 gange øjebredden, fremad afsmalnende, højden lig 

Fig. 194. Hoved i profil af Phytomyza varipes Macq. (Hendel). 

bredden. 2 lige lange ors, 2—3 ori, den forreste meget kort. 

Antenner relativt store, 3. led cirkelrundt. acr i 2—3 uregel- 

mæssige rækker. 1—2 postsuturale ia-hår. Basaldelen af lægge- 

røret stærkt forlænget, af længde som eller næsten lige så 

lang som resten af bagkroppen. 2. vingeafsnit mere end 3 

gange længere end 4. — Pandens sideplader, lunula, ansigt, 

kinder, underkinder samt 1. og 2. antenneled lysegule. Pande- 

striben, palper og 3. antenneled rødgule, tindinger mørke- 
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brune, undertiden også forreste øjerand. 3. antenneled med 

en brun plet på ydersiden. Bryst og scutellum sorte med lys 

askegrå bestøvning. Mesopleuralsøm gul. Bagkroppen sort 

hos 2, med gråpudring men dog glinsende, tergiternes sider 

rødgule og bagrandene utydeligt gule. Hos 3% kan bagkrop- 

pen være overvejende gul. Forhofter og lår gule til rødgule 

og mere eller mindre brunstribede, skinneben og tarser 

mørkebrune til sorte. Vingeskæl med gul rand og mørkebrune 

hår. 2 mm. 

Larven lever i de umodne frø af Skjaller-arter (Rhinanthus). 
Imago fremkommer efter overvintring. Jylland og Lolland. 

90. Ph. veronicicola Hering. 

Pande og kinder vinkelformet fremtrædende foran øjnene. 

Panden foroven 1!/, gange øjebredden, parallelrandet, højden 

lig bredden. 2 ors, den bageste længere, 1 ori. 3. antenneled 

afrundet kvadratisk. Kun 2 par acr, ingen postsuturale ia- 

hår. 2. vingeafsnit 1!/, gange længere end 4. — Lunula, kinder, 

ansigt og underkinder gule, 3. antenneled gult, 2. mere eller 

mindre brunligt, 3. sort. Palper udvidede i spidsen, af farve 

sorte. Tindinger og pandens sideplader brune. Bryst sort 

med mat lysegrå bestøvning, mesopleuralsøm smalt gul. Bag- 

kroppen hos g mørkebrun, siderne af de forreste tergiter 

rødgule, bagrandene hvide, bredest på 5. tergit. Bagkroppen 

hos 2 begbrun og kun gullig på de yderste siderande, 6. tergit 

med smal, gul bagrand. Forhofter gule med brune skygninger, 

dog ikke på spidserne, skinneben og tarser sorte. Vingeskæl 

med rand og behåring gul. 1!/, mm. 

Larven lever i bladene af Ærenpris ( Veronica). Gangen be- 
gynder inde på bladets midte, går derefter i tæt liggende slyng- 
ninger, hvorved der dannes en sekundær flademine. Ekskre- 

menterne i en enkelt række. Forpupning i minen. 2 generatio- 
ner, juni og sept.—okt. Jylland (Thyborøn 28.VI1.1943, Sønde- 
Fup): 

91: PR. virgaureae: Hering (Fig. 195). 

Panden smalt synlig i profil. Panden foroven 1!/,—123/, 

gange øjebredden, parallelrandet, bredden større end højden. 

14 
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1 ors, den bageste mangler eller er meget kort. 1—2 stærkere + 

1 svagere ori. 3. antenneled middelstort. acr i 4—5 uregel- 

mæssige rækker. 4—5 postsuturale ia-hår. 2. vingeafsnit 2!/, 

gange længere end 4. — Panden bleggul, tindinger glinsende 

Fig. 195. Hoved i profil af Phytomyza virgaureae Her. (Hendel). 

sorte, herfra går en smal, brun stribe frem langs øjeranden. 

Lunula mørkt voksgul, ansigtet brunt, kinder gule, antenner 

og palper sorte. Brystet sort med grå bestøvning, men dog 

tydeligt glinsende. Mesopleuralsøm glinsende hvidgul. Bag- 

kroppen glinsende begbrun. 6. tergit hos 2 med gul bagrand. 

Ben sorte, lår med gule spidser, skinneben og tarser brune. 

Vingeskæl med rand og behåring brun. Noget over 2 mm. 

Larven lever på Gyldenris (Solidago). Gangen begynder fint 
og bliver jævnt bredere. Ekskrementkornene ligger med hyp- 
pige skiftninger i begge gangens sider. Formodentlig 2 gene- 
rationer, juni—juli og senere. Forpupning i jorden. Bornholm. 

92. Ph. vitalbae Kaltenbach. 

Adskiller sig ifølge Hendel fra ranunculi Schrank f. praecox 

Meigen på følgende punkter: Panden foroven smallere end 

det halve af hovedets bredde, fremad noget afsmalnende. 

Kinder smallere, ikke synlige i profil. 3. antenneled er bredere 

end underkindernes højde og på forkanten med tydelige, 
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hvide hår. 5—6 par acr, der begynder før 4. dc. Læggerøret 

med hvide hår på mere end den basale halvdel. 2. vingeafsnit 

mere end 3 gange længere end 4. Punktøjnene ligger i yder- 

kanten af den sorte trekant (hos praecox går den sorte farve 

udenfor punktøjnene). 1. antenneled gult eller rødgult, 2. sort 

eller brunsort uden den gule forkant, der forekommer hos 

praecox. De ombøjede siderande er også hos 2 med smalle, 

gule kanter. Mesopleurernes øverste trediedel gul. Alle lår 

med gule spidser, ellers brune i vekslende udstrækning. 

1!/,—2 mm. 

Larven lever i oversidige gangminer på Clematis-arter, 
Minen begynder med nogle tæt liggende slyngninger, ofte 
ved bladspidsen, og følger siden bladranden. Ekskrementerne 
i perlekædelignende rader. Mindst 2 generationer, juni til 
oktober. Sjælland og Lolland. 

93. Ph. zonata Zetterstedt. 

Panden foroven 2 gange øjebredden, fremad kun lidt af- 

smalnende. 2 lige lange ors, 1 ori+1 kortere børste foran. 

3. antenneled stort og aflangt, med tæt behåring. Antennernes 

basale halvdel fortykket. acr 2-radede. 1 postsuturalt ia-hår. 

— Pande, lunula, ansigt og underkinder lysegule. 3. antenne- 

led sort. Antennegruber noget formørkede i bunden. Palper 

dybsorte tillige med en plet mellem punktøjnene, tindingerne 

til vti og en strækning af øjebagranden til vte. Brystet sort 

med mat, blågrå bestøvning. Forhofter bredt gule distalt, 

alle lår med lysegule spidser. Tergiter gule med sorte trekanter 

ved forkanten eller bredt gulkantede. Læggerøret glinsende 

sort. Vingeskæl med rand og behåring lys. Ca. 2 mm. 

Levevis ukendt. Jylland. (Randers). 
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Navnefortegnelse over værtsplanter 

I nedenstående fortegnelse er kun slægtsnavne, såvel danske som latinske, 

opført. Man kan ofte udfra værtsplanten og minen derpå komme frem til 
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Achillea 62, 179 

Aconitum 127, 144 

Actaea 144 

Aegopodium 146, 191 

Agropyron 84 

Agrostis 53 

Akeleje 153 

Alant 162, 180 

Alchemilla 57 

Allium 172 

Alnus 42 

Ammophila 84 

Anchusa 56 

Anemone 143, 148, 150, 

174.182,7195 

Angelica 62, 119, 150, 

152 

Angelik 62, 119, 150, 

152 

Anthemis 179 

Anthriscus 152 

Anthyllis 52 

Aquilegia 153, 180 

Archangelica 150 

Arctium 62, 178 

Arnica 61, 162 

Artemisia 44, 79, 102, 

103, 106, 108, 147 

Ask 124 

Asperugo 56 

Asperula 76 

Asplenium 198 

Aster (s) 62, 66, 80, 

153 

Astragalus 118 

Astragel 118 

Avena 53 

Bakkestjerne 167 

Baldrian 117 

Ballota 94 

Balsamin 107 

Bellis 80, 104 

Betula 42 

Bingelurt 109 

Birk 42 

Bjørneklo 202 

Bladhoved-Tidsel 61, 

62, 146, 161, 197 

Blåhat 191 

Blåmunke 102 

Borago 56 

Brandbæger 104, 199 

Brassica 197 

Brombær 57 

Bromus 83, 106 

Brudelys 61, 110 

Brunrod 78 

Bulmeurt 114 

Bunke 41 

Burre 62, 178 

Butomus 61, 110 

Byg 41, 43 

Bynke 44, 79, 102, 103, 

106, 108, 147 

Bævreasp 42 

Calamagrostis 43, 83, 

84 

Caltha 90, 157, 204 

Campanula 79, 102, 

158 

Cannabis 102 

Carduus 161 

Carex 88, 89, 90. 

Centaurea 61, 62, 103, 

202 

Cerastium 77 

Chaerophyllum 159 

Chenopodium 93 

Chrysanthemum 206 

Cichorium 67 

Cicuta 159 

Cikorie 67 

Cirsium 61, 62, 146, 

161,197 

Clematis 177, 195, 213 

Cornus 147 

Cynoglossum 56 

Dactylis 45, 106 

Daucus 152 

Delphinium 127, 144 



Deschampsia 41 

Diplotaxis 197 

Dipsacus 191 

Djævelsbid 204 

Druemunke 144 

Døvnælde 94 

Echium 56 

Fl 42 

Engblomme 209 

Engelsød 198 

Equisetum 118 

Erigeron 167 

Esparsette 52 

Eupatorium 62, 79, 

104 

Festgræs 84 

Filipendula 57 

Fladbælg 50, 52, 54, 

110 

Fladstjerne 77 

Forglemmigej 56 

Fragaria 57 

Fraxinus 124 

Frytle 87 

Frøstjerne 115, 180, 

207 

Følfod 170 

Galeopsis 78, 104 

Galium 76, 122 

Galtetand 78, 94 

Gedeblad 123, 126, 130, 

185 

Geranium 53 

Geum 57 

Gifttyde 159 

Glechoma 128 

Glyceria 53 

Guldblomme 61, 162 

Guldregn 51, 165 

Gulerod 152 

Gyldenris 66, 73, 212 

Gyvel 50 
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Gåsefod 93 

Gåseurt 179 

Hamp 102 

Hanekro 78, 104 

Haremad 111 

Havre 53 

Hejre 83, 106 

Helleborus 173 

Heracleum 202 

Hestegræs 106 

Hestehov 170 

Hieracium 66, 112, 201 

Hierochloeé 84 

Hjelme 84 

Hjorterod 199 

Hjortetrøst 62, 79, 104 

Hjulkrone 56 

Holcus 106 

Hordeum 41, 43 

Hulsvøb 159 

Hurmdle 46, 49 

Humulus 46, 49 

Hundegræs 45, 106 

Hundetunge 56 

Hvene 53 

Hyld 101 

Hyoscyamus 114 

Høgeurt 66, 112, 201 

Hønsetarm 77 

Ilex 176 

Impatiens 107 

Inula 162 

Iris 88 

Jasione 102 

Jordbær 57 

Julerose 173 

Juncus 89 

Kabbeleje 90, 157, 204 

Kamille 179 

Kanariegræs 42, 82, 83 

Kartebolle 191 

Kartoffel 113 

Klokke 79, 102, 158 

Kløver 52, 116 

Knautia 191 

Knopurt 61, 62, 103, 

202 

Kodriver 188 

Kongelys 78 

Kornel 147 

Korsknap 128 

Krageklo 103 

Kristtorn 176 

Kvan 150 

Kvik 84 

Kørvel 152 

Kål 197 

Laburnum 51, 165 

Lacus miss 

Lamium 78, 94 

Lapsana 111 

Lathyrus 50, 52, 4, 

110 

Limurt 77 

Lithospermum 56 

Lolium 83 

Lonicera 123, 126, 130, 

185 

Lupin (us) 116 

Luzula 87 

Lychnis 77 

Lycopus 182 

Løvefod 57 

Matricaria 179 

Medicago 46, 52, 116 

Melandrium 77 

Melilotus 52 

Mentha 182, 186 

Mercurialis 109 

Merian 182 

Miliegræs 179 

Milium 179 

Mjødurt 57 

Murrude 198 

Mynte 182, 186 

Myosotis 56 

Mælkebøtte 65, 67, 113 

Mærke 200 



Natskygge 113 

Nellikerod 57 

Nælde 44, 56, 61, 62, 

174 

Oksetunge 56 

Okseøje 206 

Onobrychis 52 

Ononis 103 

Origanum 182 

Padderok 118 

Parietaria 44, 56 

Pastinaca 184 

Pastinak 184 

Pedicularis 167 

Petasites 170 

Peusedanum 208 

Phalaris 42, 82, 83 

Phragmites 48, 50, 55, 

82 

Phyteuma 79 

Pil 56 

Pimpinella (e) 145, 186 

Pisum 109, 110 

Plantago 187 

Poa 106 

Polypodium 198 

Poppel 42, 125, 126 

Populus 42, 125, 126 

Porre 172 

Potentil 57 

Potentilla 57 

Pragtstjerne 77 

Primula 188 

Pteridium 74 

Rajgræs 83 

Randfrø 209 

Ranunculus 150, 160, 

169, 178, 182, 194 

Ranunkel 150, 160, 

169, 178, 182, 194 

Rapgræs 106 

Rapuntsel 79 

Raps 197 

Regnfang 115 

Rhinanthus 211 
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Ridderspore 127, 144 

River 56 

Rosa (e) 57 

Rubus 57 

Rug 41, 49, 53 

Rundbælg 52 

Røllike 62, 179 

Rørhvene 43, 83, 84 

Salat 113, 201 

Salix 56 

Sambucus 101 

Sankt Hansurt 199 

Sandsennep 197 

Sanicula 156 

Sanikel 156 

Saponaria 77 

Sarothamnus 50 

Scorzonera 112 

Scrophularia 78 

Scutellaria 78 

Secale 41, 49, 53 

Sedum 199 

Senecio 104, 199 

Seseli 199 

Silene 77 

Siv 89 

Sium 200 

Skjaller 211 

Skjolddrager 78 

Skorsoner 112 

Skovmærke 76 

Skvalderkål 146, 191 

Slangehoved 56 

Snebær 123, 130 

Sneglebælg 46, 52, 116 

Snerre 76, 122 

Solanum 113 

Solidago 66, 73, 212 

Sonchus"65;711%1, 112; 

113, 201 

Spinat 201 

Spiraea 57 

Springknap 44, 56 

Stachys 78, 94 

Star 88, 89, 90 

Stellaria 77 

Stenfrø 56 

Stenkløver 52 

Storkenæb 53 

Stormhat 127, 144 

Succisa 204 

Svinemælk 65, 111, 

112115; 201 

Svolvrod 208 

Sværtevæld 182 

Symphoricarpos 123, 

130 

Sæbeurt 77 

Sødgræs 53 

Tagrør, 48, 50, 55, 82 

Tanacetum 115 

Tandbæger 94 

Taraxacum 65, 67, 115 

Thalictrum 115, 180, 

207 

Thymus 207 

Tidsel 161 

Timian 207 

Torilis 209 

Trehage 117 

Trifolium 52, 116 

Triglochin 117 

Troldurt 167 

Trollius 209 

Trævlekrone 77 

Tusindfryd 80, 104 

Tussilago 170 

Tvetand 78 

Urtrea 45063 662% 

171 

Valeriana 117 

Vejbred 187 

Verbascum 78 

Veronica 164, 211 

Vicia 52, 54, 59, 116 

Vikke 52, 54, 59, 116 

Viol (a) 120 

Ærenpris 164, 211 

Ært 109, 110 

Ørnebregne 74 
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abdominalis 140, 142 

abnormalis 72, 92 

aconiti 133, 143 

aconitophila 127 

actaeae 140, 144 

adjuncta 141, 144 

aegopodii 135, 145 

aeneiventris 60 

affinis 137, 146 

Agromyza 30, 36 

agromyzina 137, 146 

airae 41 

albiceps 134, 147 

albimargo 142, 148 

albipennis, Agrom. 38, 

41 

albipennis, Phytom. 

139, 148 

albipes 132, 193 

albitarsis 40, 42 

albocilia 60, 61 

alnibetulae 40, 42 

Amauromyza 68, 92 

ambigua 39, 43 

amoena 99, 101 

anemones 131, 149 

angelicae 135, 150 

angelieastri 135151 

anteposita 121, 122 

anthracina 39,'44 

anthrisci 141, 152 

aquilegiae 136, 152 

arnicarum 60, 61 

artemisiae 70, 78 

artemisicola 98, 101 

asteris 136, 153 

altra 71:81 

atricornis 136, 137, 

153 

bimaculata 72, 87 

brunnipes 140, 141, 

154 

buhri 98, 102 

buhriella 37, 44 

calthivora 139, 156 

calthophila 140, 142, 

157 

Calycomyza 69, 78 

campanulae 135, 157 

cannabis 100, 102 

capitata 72, 91 

caricicola 72, 88 

centaureae 100, 102 

Cephalomyza 69, 80 

Cerodonta 31, 94 

chaerophylli 141, 158 

cicerina 98, 103 

cicutae 135, 159 

cineracea 136, 139, 

159 

cinerascens 37, 44 

cingulata 70, 82 

cirsil. 133,1160 

congesta 116 

conyzae 132, 161 

crassiseta 137, 162 

cytisi 133, 164 

dasyops 133, 166 

denticornis 95 

dettmeri 59, 61 

diversicornis 136, 166 

Dizygomyza 68, 87 

dracunculi 98, 103 

elegans 126, 127 

erigerophila 134, 167 

errans 69, 73 

erucifolii 100, 103 

eupatorii 99, 104 

evanescens 139, 167 

fallaciosa 137, 168 

farfarae 136, 169 

fasciola 99, 104 

femoralis 94, 96 

flava 132, 192 

flaveola 98, 105 

flaviceps 39, 45 

flavicornis 133, 170 

flavifrons 70, 76 

flavonotata 120 

flavoscutellata 132, 

193 

frontella 40, 46 

fuscociliata 59, 62 

fuscula 136, 138, 171 

geniculata 72, 92 

glechomae 127, 128 

graminicola 38, 48 

gudmanni 99, 106 

Gymnophytomyza 32 

gymnostoma 133, 171 

gyrans 70, 79 

Haplomyza 33 

hellebori 131, 172 

hendeli, Agrom. 38, 50 

hendeli, Phytom. 138, 

1783 

hendeliana 121, 123 

heringi 121, 123 

hilarella 69, 74 

humeralis 70, 80 

Icteromyza 68, 81 

igniceps 37, 48 

ilicis 136, 174 

impatiensis 97, 106 

incisa 71, 82 

intermittens 37, 49 

iraeos 71, 88 

johannae 40, 49 

kaltenbachi 131, 176 

labiatarum 70, 77 

lamii 72, 93 

lappae, Melanagrom. 

60, 62 

lappae, Phytom. 134, 

177 



lateralis, Phytobia 71, 

83 

lateralis, Napom. 127, 

128 

lathyri 39, 50 

latipalpis 98, 107 

linguae 142, 178 

Liriomyza 34, 96 

lucida 38, 41 

luctuosa 72, 89 

lutea 97, 108 

luteiceps 69, 80 

madizina 67 

matricariae 133, 178 

maura 65 

meijerei, 

51 

meijerei, Liriom. 101, 

108 

Melanagromyza 30, 59 

mercurialis 109 

Metapomyza 34, 119 

milii 138, 179 

minuscula 140, 180 

mobilis 38, 51 

monfalconensis 70, 74 

morio 69, 75 

morosa 72, 89 

multiseta 60, 62 

muscina 71, 84 

Agrom. 39, 

nana 40, 52 

Napomyza 36, 126 

Nemorimyza 69, 72 

nigra 136, 139, 180 

nigrescens 40, 52 

nigriceps 127, 130 

nigripennis 140, 181 

nigripes 38, 53 

nigritella 138, 181 

nigrociliata 39, 53 

nigroscutellata 95, 96 

niveipennis 39, 53 

notata 132, 182 
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obliqua 100, 109 

obscura 142, 182 

obscurella 141, 183 

opaca 139, 184 

Ophiomyia 31, 65 

ornata 97, 109. 

orobi 40, 54 

pastinacae 135, 184 

pedestris 98, 110 

periclymeni 138, 185 

petéi 141, 185 

phragmitides 38, 55 

Phytagromyza 36, 121 

Phytobia 32, 68, 69, 73 

Phytoliriomyza 36 

Phytomyza 36, 130 

pimpinellae 134, 186 

pinguis 67 

pisivora 101, 110 

plantaginis 137, 186 

Poémyza 68, 81 

populi 122, 124 

populicola 121, 125 

posticata 69, 72 

praecox 132, 194 

Praspedomyza 69, 74 

primulae 139, 187 

proboscidea 65, 66 

pseudohellebori 131, 

189 

Pseudonapomyza 36 

pseudopygmina 71, 85 

Ptochomyza 36 

pubescens 60, 63 

pubicornis 139, 189 

puella 98, 110 

pulicaria 60, 64 

pusilla 100, 112 

pygmaea 71, 85 

ramosa 139, 191 

ranunculi 132, 192 

ranunculiphaga 131, 

194 

ranunculivora 142, 194 

rectae 138, 195 

reptans 37, 55 

robustella 137, 195 

rufipes, Agrom. 37, 56, 

196 

rufipes, Phytom. 133 

rydeniana 134, 197 

salicina 39, 56 

scolopendrii 131, 197 

scorzonerae 100, 112 

sedicola 141, 198 

Selachops 31 

semiatra 71, 87 

semivittata 95, 96 

senicionis 134, 199 

seseleos 141, 199 

sii 135, 200 

solani 100, 112 

sonchi, Liriom. 101, 

113 

sonchi, Phytom. 134, 

200 

spinaciae 137, 201 

spiraeae 40, 56 

spiraeoidearum 40, 56 

spoliata 134, 136, 201 

spondyhlii 134, 135, 

202 

striata 97, 113 

strigata 100, 113 

succisae 138, 202 

sénderupi, Phytobia 

71, 90 

sånderupi, Phytom. 

138, 204 

sånderupiana 121, 126 

tanaceti, Liriom. 101, 

114 

tanaceti, Phytom. 133, 

204 

taraxac1 100.115 

tenella 137, 206 

thalictri 99, 115 

thalictricola 136, 207 

thymi 141, 207 



thysselini 140, 207 

tordylii 141, 208 

tremulae 122 

tridentata 122 

trifolii 101, 116 

triglochinae 97, 117 

Trilobomyza 69, 76 

trollii 142, 209 

trollivora 209 

Tylomyza 31, 66 

222 

valeriana 99, 117 

variegata 97, 117 

varipes 133, 210 

verbasci 70, 78 

veronicicola 132, 211 

viciae, 39, 56 

violiphaga 120 

virgaureae 135, 211 

virgo 98, 118 

vitalbae 132, 212 

wachtli 99, 118 

xanthaspida 120 

xylostei, Phytagrom. 

121 

xylostei, Napom. 127, 

130 

zonata 213 
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